HISTORIE NA JEDNOM MÍSTĚ
Přehlednou a jasnou servisní historii svého vozu včetně pravidelných

VÁ Š N Á Z O R J E
PRO NÁS DŮLEŽITÝ

servisních prohlídek najdete v elektronické servisní knížce. Přístupná

Abychom vám mohli nabídnout nové

je všem autorizovaným servisům Mazda po celé Evropě.

služby a zkvalitnit ty stávající, potřebujeme
od vás aktuální zpětnou vazbu. A proto
se vás často ptáme i formou dotazníků
a nasloucháme vašim potřebám. Vaše slovo
zkrátka platí.

KAŽDÝ JSME ORI GI NÁL
A originální je také i ta nejmenší součástka pod kapotou
vaší Mazdy. Aby vám váš vůz sloužil po léta jako nový,
doporučujeme používat pouze vyzkoušené originální
díly a příslušenství Mazda.
Pro více informací o benefitech našich značkových dílů
a doplňků navštivte náš web www.mazda.cz.

www.mazda.cz
facebook/Mazda ČR
Uvedené servisní programy se nemusí vztahovat na
všechny modely a všechna servisní místa Mazda. Bližší
informace vám podá váš autorizovaný prodejce Mazda.

BENEFITY ZNAČKOVÉHO SERVISU MAZDA
Ušetřete a užívejte si výhod, které vám jako autorizovaný servis značky Mazda
nabízíme. Díky našim bonusovým programům vám totiž dokážeme zjednodušit život
a snížit náklady na údržbu vaší Mazdy. To vše při zachování špičkové kvality a péče.

MAZDA FAIR SERVICE

A P L I KA C E M Y M A Z D A

FÉROVÉ CENY Z A SERVIS

V ŽDY V OB R A ZE

Čím starší je váš vůz, tím větší slevu od nás dostanete

Propojte svůj vůz s aplikací MyMazda. Na svém mobilním zařízení

na všechny originální servisní a údržbové díly. Pro vůz

uvidíte termín další servisní prohlídky, informace o svolávacích

ve 4. a 5. roce provozu 10 %, v 6. a 7. roce provozu 20 %

akcích i návod k vozu. Zároveň vám pomůže ovládat některé funkce,

a v 8. a dalších letech provozu slevu 30 %.

případně kontaktovat asistenční službu Mazda.

MAZDA EUROPE SERVICE

VÝHODNÁ AKTUALIZACE MAP

ASISTENCE 24 HODIN DENNĚ

BLOUDIT NEBUDETE

Postaráme se o vás nonstop v České republice i po celé Evropě, a to až po

Po vypršení bezplatné aktualizace map ve vaší navigaci

dobu 10 let. Asistenční služba Mazda se vám prodlužuje zcela automaticky

Mazda vám při plánované servisní prohlídce nabídneme

po absolvování předepsané servisní prohlídky v autorizovaném servisu

možnost aktualizace za zvýhodněnou cenu. Díky tomu

Mazda a jejím zápisu do elektronické servisní knížky.

najdete vždy ten správný směr.

