
Posezónní servis 2021
akční nabídka

Najeli jste letos málo?
Přesto od nás můžete získat hodně.

 Jsme v tom spolu.

špičkové technologie

topkarmoto



popis služby Servis je realizován zpravidla ve dvou návštěvách. V prvním kole provedeme technickou prohlídku, 
sepíšeme stav stroje dle protokolu, na jehož základě vytvoříme cenovou nabídku doporučených oprav.
Po vašem schválení rozsahu prací provedeme v druhém kole následnou opravu. Po realizaci od nás 
dostanete certikát dle NV 378/2001 sb. §4 o bezporuchovosti vašeho stroje.

PRVOTNÍ PROHLÍDKA jednoho stroje
PRVOTNÍ PROHLÍDKA každého dalšího stroje

NÁSLEDNÁ OPRAVA dle odsouhlaseného rozsahu

ź dopravné mechaniků
ź práce mechanika na dílně TKM
ź práce mechanika u klienta

5.000 Kč
3.000 Kč

Poplatek  zahrnuje  dopravné  mechaniků v 1. kole tam i zpět a 2x2 hodiny práce.

1. kolo

2. kolo
1.000 Kč / hod

800 Kč / hod
18 Kč / km



NOVÉ kombi pásy PistenBully 300 a 600 za cenu 484.000Kč bez DPH.

Polovinu náplně hydraulického oleje od nás dostanete ZDARMA.  

NOVÉ kombi pásy PistenBully 400 za cenu 444.000Kč bez DPH.

Hned při první prohlídce vyměníme převodové oleje, motorový olej a ltr motorového oleje. 

Zaplatíte výměnu oleje v planetových převodovkách a převodový olej do rozdělovací převodovky od 
nás dostanete ZDARMA.

Najeli jste interval výměny motorového oleje? 

ZDARMA Maintain Basic od 1.11.2021 do 31.3.2022 jako absolutní novinka!

Polovinu náplně motorového oleje od nás dostanete ZDARMA.

Najeli jste navíc i interval výměny hydraulického oleje? 

NOVÉ kombi pásy PistenBully 100 se slevou 8% na všechny typy.

Najeli jste do 150 mth? 
Měli byste tedy vyměnit převodové oleje. 

extra bonus

1.

zvýhodnění
a bonusy

2.

3.



Splatnost faktury prvotní prohlídky je 21 dní po realizaci.splatnost faktury
1. kolo

splatnost faktury
2. kolo

splatnost faktury
extra bonus pásy

Splatnos faktury následného servisu:
při fakturaci menší jak 50.000 Kč bez DPH bude 50 dní po realizaciź  

ź při fakturaci od 50.000 Kč do 150.000 Kč bez DPH bude 150 dní po realizaci
ź při fakturaci více jak 150.000 Kč bez DPH bude 250 dní po realizaci

ź dalších 40% z ceny bude splatných k 15. lednu 2022

Využijete-li akční nabídky nových pásů, zaplatíte:
ź při objednání 10% z ceny

ź posledních 50% z ceny bude splatných k 28. únoru 2022 



kontaktujte přímo svého servisního mechanika

Neznáte-li jméno svého servisního mechanika, spojte se se zástupcem ředitele servisního oddělení:
Karel Musil, tel.:+420 734 575 390, e-mail: musil@topkarmoto.cz 

Následný servisní zásah bude realizován v období od 15.4. do 30.9.2021.

Všechny informace naleznete na webových stránkách: www.topkarmoto.cz

Nabídka Posezónní servis platí při objednání prvotní prohlídky do 14.5.2021. 

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Nabídku předkládá společnost TopKarMoto s.r.o., Sídlištní 22, 564 01  Dlouhoňovice. 

Ondřej Michalička
Jan Rous
Michal Resl
Michal Krajčír
David Borovička
Vojtěch Kavka

+420 739 348 809
+420 739 348 810
+420 730 514 457
+420 734 575 393
+420 734 575 392
+420 730 513 886

michalicka@topkarmoto.cz
rous@topkarmoto.cz
resl@topkarmoto.cz
krajcir@topkarmoto.cz
borovicka@topkarmoto.cz
kavka.vojtech@topkarmoto.cz

Josef Hruška +420 728 862 847 hruska@topkarmoto.cz
Zdeněk Kavka +420 732 166 613 kavka@topkarmoto.cz


