
 

ŠKODA Spoluúčasť 
 

 
Pravidlá pre poskytnutie náhrady spoluúčasti: 

 
› Poukaz po poistnej udalosti (príloha č.1) je vystavený na základe dohody a predchádzajúceho 

obchodného vzťahu zákazníka a autorizovaného servisného partnera ŠKODA, ktorý vznikol na 
základe  vystavenej faktúry alebo iným dokladom o úhrade ( napr. pokladničný blok a iné ) 
 

› Na vystavenie Poukazu po poistnej udalosti nemá zákazník právny nárok 
 

› Vystavený Poukaz po poistnej udalosti je neprenosný (Vystavený na meno držiteľa vozidla podľa 
OEV), je možné ho použiť výhradne na nákup tovaru zo sortimentu ŠKODA Originálnych dielcov, 
ŠKODA Originálneho príslušenstva a služieb autorizovaného servisu pre zákazníka, v prospech 
ktorého  je Poukaz po poistnej udalosti vystavený. Platnosť Poukazu po poistnej udalosti je časovo 
obmedzená  na 1 kalendárny rok (365 dní). Po skončení platnosti poukazu nie je možné akékoľvek 
uplatnenie a použitie poukazu 
 

› Vystavený Poukaz po poistnej udalosti je platný dňom jeho vystavenia. Vystavený Poukaz je 
platný, resp. je možné ho použiť až po úplnej úhrade faktúry za poistnú udalosť  alebo iného 
dokladu o úhrade za poistnú udalosť autorizovanému servisu a to buď zo strany poisťovne, alebo 
zákazníka 
 

› Uplatniť si Poukaz po poistnej udalosti môže zákazník iba u toho autorizovaného servisu, kde 
došlo k oprave vozidla po poistnej udalosti a za podmienky, že voči autorizovanému servisnému 
partnerovi ŠKODA nemá v okamihu uplatnenie daného poukazu záväzky po lehote splatnosti 
 

› Zákazník uplatní Poukaz po poistnej udalosti pri nákupe tovaru  a služieb tak, že oznámi 
uplatnenie Poukazu po poistnej udalosti predajcovi alebo servisnému poradcovi, ktorý skontroluje 
platnosť poukazu, uvedie výšku Poukazu na doklade ako zľavu pri nákupe. Po uplatnení  zľavy musí 
byť suma k úhrade najmenej 1 EUR s DPH. 

 
› Poukaz po poistnej udalosti  je možné uplatniť len raz, nie je možné ho rozdeliť a uplatniť ako 

čiastkovú zľavu na viacerých vystavených dokladoch a nie je možné ho kombinovať s inými zľavami. 
V jednom prípade  je možné použiť maximálne 2 poukazy.  
 

› Pri vystavení môže Poukaz po poistnej udalosti prevziať osoba, na ktorú je vystavený (v prípade 
fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov)  alebo štatutár  spoločnosti, na ktorú  je poukaz 
vystavený alebo osoba, ktorá je splnomocnená  na prevzatie poukazu držiteľom vozidla podľa OEV 

 
› Minimálna hodnota opravy pri poistnej udalosti  musí byť 900€ vrátane DPH 

 
› Maximálna výška spoluúčasti  je maximálne 166€. 

 
Poukaz po poistnej udalosti nie je možné uplatniť na : 

 
› úhradu spoluúčasti poistnej  udalosti, na základe ktorej bol Poukaz vystavený. Na ďalšie 

spoluúčasti je možné použiť vystavený poukaz. 
 

Konkrétnom prípade vystavenia alebo použitia Poukazu po poistnej udalosti informuje zákazníka príslušný 
predajca. Poukaz po poistnej udalosti stráca platnosť pri pozmeňovaní údajov na ňom uvedených, pri 
zničení, strate čitateľnosti (vplyvom vody alebo slnka) a pod. 


