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Oblasť uplatnenia: 

Akcia je uplatniteľná pre vozidlá značiek Jaguar, Land Rover, ktorým už skončila záruka, t. j.  

staršie ako 3 roky alebo viac ako 100 000 najazdených kilometrov (ak pri danom vozidle výrobca neurčil 

inak) s tým, že maximálny počet km ani vek vozidla nie je obmedzený. Akcia sa vzťahuje aj na vozidlá, 

ktoré neboli kupované v rámci spoločnosti T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s., ako aj na vozidlá kupované 

mimo územia SR. Akcia sa vzťahuje aj na vozidlá, ktoré neboli počas záručnej doby alebo po jej uplynutí 

servisované v spoločnosti T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s.. 

Akcia sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú vo fabrickej záruke – mladšie ako 3 roky a majú menej 

ako 100 000 najazdených kilometrov (ak výrobca pri danom vozidle neurčí inak), alebo na vozidlá iných 

značiek než Jaguar, Land Rover.  

Podmienky uplatnenia bezplatného servisu: 

 Po absolvovaní servisnej prehliadky predpísanej výrobcom (po skončení záruky vozidla)   bude 

táto servisná prehliadka hradená klientom a nasledujúcu servisnú prehliadku podľa výrobcom 

stanoveného intervalu a rozsahu má klient zdarma v rámci spoločnosti T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s.. Ak 

bude ďalšia servisná prehliadka realizovaná v spoločnosti T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s. a bude hradená 

klientom, tak má klient nárok na nasledujúcu servisnú prehliadku zdarma. Týmto spôsobom sa bude 

striedať hradená servisná prehliadka s bezplatnou. Podmienkou je, že klient musí po uplatnení akcie 

na jeho vozidlo navštevovať výlučne servis T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s. a dodržiavať výrobcom 

stanovené servisné intervaly pre dané vozidlo. Bezplatná servisná prehliadka musí nasledovať po 

hradenej servisnej prehliadke podľa výrobcom stanoveného intervalu. Ak klient navštívi po hradenej 

servisnej prehliadke iný servis alebo presiahne časový / kilometrový interval stanovený výrobcom pre 

dané vozidlo, tak nárok na bezplatnú servisnú prehliadku zaniká a celý proces akcie začína 

odznova, teda klient musí prehliadku uhradiť a až následnú má zdarma. Akcia je neprenosná a viazaná 

ako na vozidlo tak aj na majiteľa. Ak klient po hradenej servisnej prehliadke vozidlo predá, tak nárok 

na bezplatnú servisnú prehliadku zaniká a nový majiteľ musí proces akcie začať odznova hradenou 

servisnou prehliadkou. 

Bezplatná servisná prehliadka: 

 Bezplatná servisná prehliadka zahŕňa: všetky servisné úkony, diely a prácu predpísané pri 

daných kilometroch a veku vozidla ako napríklad – výmena motorového oleja a filtra, výmena 

vzduchového filtra, výmena palivového filtra, výmena kabínového filtra, výmena brzdovej kvapaliny, 

kontrola hladiny prevádzkových kvapalín, kontrola podvozku a bŕzd vozidla, diagnostika vozidla. 

 Bezplatná servisná prehliadka nezahŕňa: výmenu rozvodov motora, výmenu oleja 

v prevodovke, transfer-boxe, diferenciáloch, servisné úkony, diely a prácu nad rámec výrobcom 

predpísaných ako napríklad – kontrola a nastavenie geometrie podvozka, výmena bŕzd a brzdového 

obloženia, výmena komponentov podvozka, výmena ložísk a častí podliehajúcich opotrebeniu, výmena 

elektronických komponentov a pod.  

Spoločnosť T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s. si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť vyššie uvedené 

podmienky, či ich aktualizovať s tým, že aktuálne znenie podmienok bez zbytočného odkladu uverejní 

na svojej webovej stránke. 

Vyššie uvedené podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 01. 2021 

  


