PŘIPRAVTE SVŮJ VŮZ NA JARO

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
KLIMATIZACE
ZA ATRAKTIVNÍ CENY
Nabídka platí do 25. 6. 2021

www.lexus.cz

CENA 600 Kč

PŘI PROHLÍDCE PROVEDEME
NAVÍC KONTROLU VOZIDLA
V NÁSLEDUJÍCÍCH KROCÍCH:

ČIŠTĚNÍ
A DEZINFEKCE
KLIMATIZAČ
NÍHO SYSTÉMU

1. Diagnostika stavu akumulátoru pomocí testeru
2. Kontrola množství motorového oleje, případné
doplnění
3. Kontrola množství brzdové kapaliny, případné
doplnění
4. Kontrola stavu a těsnosti chladicí soustavy
a stavu řemene vodního čerpadla
5. Kontrola funkce ostřikovačů, případné seřízení
trysek a doplnění kapaliny
6. Kontrola funkce vnějšího osvětlení
7. Kontrola stavu pneumatik včetně rezervy,
nastavení na předepsaný tlak

V rámci této prohlídky provedeme vyčištění
a dezinfekci výparníku a ventilačních
a topných cest Vašeho vozidla.

Používáme výhradně originální čistič
klimatizací, který odstraňuje bakterie
a nečistoty ze všech exponovaných
míst a obnovuje výkon klimatizačního
systému. Výsledkem je ventilační systém
zbavený škodlivých organismů a příjemná
a osvěžující vůně.

Případné doplnění provozních kapalin
hradí zákazník. Ceny jsou platné po dobu
kampaně a obsahují DPH.

Chladicí médium také přirozeně absorbuje
nežádoucí vlhkost ze systému, která může
způsobit poškození zařízení nebo jeho
poruchu. Malé množství oleje zajišťuje mazání
kompresoru klimatizace a konzervaci všech
těsnicích spojů.
Případná oprava v důsledku nízkého množství
chladicího média nebo jeho špatné kvality je
pak velmi nákladná.
Důležitou prevencí je regenerace chladicího
média a kontrola těsnosti chladicího okruhu
klimatizačního systému, kterou doporučujeme
provádět jednou ročně.

REGENERACE
CHLADICÍHO
MÉDIA
Při péči o klimatizační systém je velmi
důležitá prevence, kterou předejdete
nepříjemnostem v letních měsících,
kdy potřebujete jeho plný výkon.
Během roku může ze systému uniknout
zhruba 5–10 % chladicího média, čímž se
snižuje výkon a účinnost klimatizace.

PŘI PROHLÍDCE PROVEDEME
NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:
1. Odsátí chladicího média z klimatizačního
systému
2. Regeneraci chladiva odstraněním
mechanických nečistot a vlhkosti
3. Vakuování chladicího okruhu
4. Likvidaci vlhkosti v chladicím okruhu
5. Zpětné naplnění chladiva a oleje do systému
6. Doplnění nového chladiva v případě potřeby
7. Finální kontrolu těsnosti systému a funkčnosti
klimatizace
Případné doplnění provozních kapalin
hradí zákazník.

1	
A ktivní uhlíkový

ZVÝHODNĚNÍ 20 %

Pro zajištění dokonalé
čistoty a účinku klimatizace
doporučujeme
využít obě kampaňové
prohlídky včetně výměny
kabinového filtru.

pylový a prachový filtr
se zvýhodněním

CENA OD 599 Kč
2	S tandardní pylový
a prachový filtr
se zvýhodněním

2

CENA OD 389 Kč
1

Pylové a prachové filtry zachycují
nečistoty obsažené ve vzduchu, včetně
prachu, sazí, olova, sulfátů a částic výfukových
zplodin. Zbavují vzduch vstupující do interiéru
prachu, alergenních pylů, zápachů a jiných
nečistot.

Aktivní uhlí

Znečištěný kabinový filtr

Filtry jsou vyrobeny z vysoce kvalitní netkané
textilie.
Uhlíkový filtr je doplněn vrstvou aktivního
uhlíku, která zachytí o 25 % více nečistot
než standardní filtr.
Cenu Vámi vybraného filtru přičteme k ceně
prohlídky, práce za výměnu není účtována.
Ceny jsou platné po dobu kampaně a obsahují DPH.

Pokud výměna není pravidelná, snižuje
se mimo jiné průtok vzduchu do interiéru,
což zapříčiňuje zamlžování vnitřních stran
skel vozidla.

Aktivní uhlí absorbuje navíc část výfukových
plynů, které způsobují podráždění nosní sliznice,
a značně redukuje škodlivé látky a pachy
uvnitř vozidla.

ZVÝHODNĚNÍ 20 %
NA VYBRANÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Využijte v průběhu kampaně široké
nabídky doplňků a příslušenství Lexus
s 20% zvýhodněním. Informujte se
u nás na sortiment doplňků a cenu pro Váš
konkrétní model vozidla. Veškeré originální
příslušenství Vám odborně namontují naši
kvalifikovaní mechanici.

Zadní nosič jízdních kol

• Střešní nosiče

od 5 603 Kč

• Střešní nosič jízdních kol

od 3 444 Kč

• Zadní nosič kol jízdních kol

od 6 514 Kč

• Střešní zavazadlový box

od 7 600 Kč

• Plastová rohož zavazadlového
prostoru

od 2 394 Kč

• Textilní koberce (sada)

od 2 454 Kč

Pro některé modely vozidel je možné zakoupit
samostatný koberec na stranu řidiče.

Střešní nosiče a střešní nosič jízdních kol,
nebo zavazadlový box
Plastová rohož zavazadlového prostoru

Ceny jsou platné po dobu kampaně,
obsahují DPH. Produkty nezahrnují náklady
na případnou montáž, na kterou se informujte
u našeho personálu.

Textilní koberce

VÝHODNÁ
NABÍDKA
LETNÍCH PNEU

RENOMOVANÉ ZNAČKY
Naše pneumatiky pocházejí od předních
renomovaných výrobců a dodavatelů.
Jsme schopni dodat jak prémiové řady,
tak i další značky a typy, abychom Vám mohli
nabídnout ty nejvhodnější pneumatiky pro
Vaše auto.

Bez ohledu na to, jaký vůz Lexus řídíte,
najdeme pro Vás vždy ty správné letní
pneumatiky, zajistíme Vám veškerou
podporu a poradíme, jak je udržet déle
ve skvělém stavu.

ŠIROKÝ VÝBĚR PNEUMATIK
Nejběžnější velikosti pneumatik máme
skladem. Váš vůz tak můžeme přezout
bez čekání, nebo během předem domluvené
návštěvy servisu. Jiné velikosti pneumatik
můžeme obvykle dodat do 24 hodin.

VYSOKÝ STANDARD
Naše pneumatiky vždy splňují vysoké
standardy, které očekáváte od značky Lexus –
můžete se tak spolehnout, že pokaždé
dostanete přesně to, co Váš vůz potřebuje.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují
náklady případné montáže na vozidlo.
Nabídka je platná až do vyčerpání zásob.
Vyhrazujeme si právo na změnu produktů
a jejich cen.

ODBORNÉ USKLADNĚNÍ
PNEUMATIK
Zbavte se starostí se správným skladováním
pneumatik, s využitím cenného prostoru či
se špínou při tahání těžkých kol. Máme pro
Vás pohodlné, bezpečné a snadné řešení.
Využijte možnost uskladnění Vašich zimních
kol nebo pneumatik v našem servisu.

Další informace Vám ochotně poskytne
náš personál.

AKČNÍ NABÍDKA

KOMPLETY
ZIMNÍCH KOL
již od

39 000 Kč

VÝHODNÉ CENY PO CELÝ ROK!

KONTROLA STAVU
HYBRIDNÍHO SYSTÉMU
Nejlepší způsob jak zajistit, že hybridní systém
Vašeho vozidla pracuje efektivně za všech okolností a jízdních režimů, je absolvovat Kontrolu
stavu hybridního pohonu. Pomocí nejmodernějšího diagnostického zařízení provedeme kompletní test a diagnostiku všech částí hybridního
systému Vašeho vozidla včetně baterie hybridního pohonu. Po absolvování testu Vám předáme
výsledný protokol s detailní a přehlednou informací o funkčnosti a stavu hybridního systému.
V případě, že bude některá z komponent hybridního systému vozidla vyžadovat údržbu nebo
opravu, vysvětlíme a doporučíme Vám další
postup. Tuto Kontrolu stavu hybridního pohonu
doporučujeme absolvovat každý rok, nejlépe
ve spojení s předepsanou servisní údržbou
Vašeho vozidla.
CENÍK PRODLOUŽENÉ PÉČE
O BATERII HYBRIDNÍHO POHONU
Váš vůz je poháněný pomocí technologie Lexus Hybrid Drive – nejdokonalejší ze všech prémiových
hybridních systémů. Pravidelná Kontrola stavu hybridního systému s možností Prodloužené péče
o baterii hybridního pohonu zajistí, aby Vás tato pokroková technologie odměňovala mnoho let jedinečným výkonem a potěšením z jízdy.
NEJVYSPĚLEJŠÍ
HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE
Technologie Lexus Hybrid Drive byla vytvořena
značkou Lexus, a proto je vždy nejlepší, svěřit
údržbu Vašeho vozidla pouze autorizovanému
servisu Lexus. Naši technici pravidelně absolvují

odborná školení pro hybridní systémy, mají široké
znalosti ve všech nejnovějších oblastech hybridní technologie a používají to nejmodernější
diagnostické vybavení. Zaručujeme Vám, že Váš
Lexus obdrží pouze tu nejlepší péči, kterou si
bezesporu zaslouží.

Zvýhodněná cena –
sleva 35 %

1 300 Kč

Základní cena

2 000 Kč

Zvýhodněná cena – sleva 35 % ze základní ceny –
platí při spojení úkonu s předepsanou servisní údržbou
vozidla.
Základní cena – platí při samostatném využití úkonu
(bez předepsané údržby vozidla).

www.lexus.cz

