
Porsche Servis

Youngtimer Program



S přibývajícími léty vyžaduje naše tělo stále 
více péče, aby zůstalo fit a uchovalo si svěží 
vzhled. A to beze zbytku platí také pro Váš 
vůz Porsche. Proto přicházíme s nabídkou 
v podobě Youngtimer Programu.

Youngtimer Program je určen všem majitelům 
vozidel Porsche starších pěti let. Umožní Vám 
využívat řadu výhod tak, abyste se i nadále 
mohli těšit z jedinečných jízdních vlastností 

svého Porsche. Díky Youngtimer Programu 
můžete za zvýhodněných podmínek dopřát 
svému vozu prvotřídní péči přímo ve značkovém 
Porsche Centru, které je vybaveno nejmodernější 
diagnostikou a opravárenskou technikou 
doporučenou výrobcem. Veškeré úkony provádí 
tým vyškolených profesionálů za použití výhradně 
schválených náhradních dílů, které jsou zárukou 
mnoha dalších spokojených let za volantem vašeho 
Porsche.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás 
kontaktovat přímo ve vašem Porsche Centru 
v Praze, v Brně či v Ostravě nebo se zaregistrujte 
na internetových stránkách
http://porsche.cz/youngtimer.
Po registraci a ověření VIN v systému, obdržíte 
potvrzovací e-mail a můžete začít čerpat výhody 
programu.

Nabídka pro vozy ve stáří 5–6 let:
• zvýhodněná hodinová sazba na mechanické práce 1 890 Kč bez DPH
• sleva na náhradní díly použité při opravě či údržbě vozu 10  %
• 2 roky záruka na originální díly Porsche

Nabídka pro vozy ve stáří 7–9 let:
• zvýhodněná hodinová sazba na mechanické práce 1 590 Kč bez DPH
• sleva na náhradní díly použité při opravě či údržbě vozu 20  %
• 2 roky záruka na originální díly Porsche

Nabídka pro vozy ve stáří 10 a více let:
• zvýhodněná hodinová sazba na mechanické práce 1 290 Kč bez DPH
• sleva na náhradní díly použité při opravě či údržbě vozu 30  %
• 2 roky záruka na originální díly Porsche

Podmínky
Youngtimer Programu.



Využijte výhod Youngtimer Programu.
Každé vozidlo z Youngtimer Programu má nárok
na bezplatnou vstupní prohlídku vozu podle 25bodového 
kontrolního seznamu ve Vaší přítomnosti.



Výhody
Youngtimer Programu.

• Dlouholetá záruka.
 Při montáži originálních náhradních dílů Porsche 

na ně získáte plnou dvouletou záruku.

• Odborně a bezpečně.
 Všechny originální náhradní díly jsou odborně 

měněny a montovány dle přesně daných 
prověřených postupů. Porsche Centrum 
garantuje bezchybné a profesionální řešení 
oprav.

Aplikace „Moje Porsche“.

Aplikace „Moje Porsche“ nyní poskytuje 
majitelům vozů Porsche využívajícím 
operační systém Apple nové služby 
pokročilé personalizace a možnost 
pohodlného a rychlého objednávání 
na servis. Uživatel může využít funkce 
pro vytvoření vlastního účtu, vkládání 
jednoho nebo více automobilů či 

vlastních fotek vozu. Pro objednání 
na servis může vybírat z předvolených 
úkonů nebo zadat vlastní požadavek, 
zvolit termín a servisního poradce, 
který jeho požadavky přijme a zpracuje. 
Po registraci má nyní uživatel přístup 
ke speciálním nabídkám, jež budou 
dostupné pouze jemu a jeho vozu.

Snadné objednání Vašeho vozu do Servisu 
Porsche pomocí aplikace Moje Porsche.

• Důraz na originalitu 
a udržení hodnoty vozu.

 Významná přednost: vaše Porsche zůstane 
skutečným originálem, který bude s průběhem 
času nejen atraktivnější, ale také hodnotnější.

• Vyšší hodnota za výhodnou cenu.
 V rámci nabídky vašeho autorizovaného Porsche 

Centra můžete originální náhradní díly Porsche 
koupit za zvýhodněné ceny.



Porsche Centrum Praha
Liberecká 12
182 00 Praha 8
tel.: +420 286 007 911
info.porsche@porsche.cz

Porsche Servisní Centrum Brno
Řipská 13a
627 00 Brno
tel.: +420 548 421 311
porsche.brno1@porsche.cz

Porsche Servisní Centrum Ostrava
Cihelní 3160/49b
702 00 Ostrava - Moravská
tel.: +420 596 606 236
info.porsche@autoheller.cz

Porsche Inter Auto CZ
Vrchlického 31/18
150 00 Praha 5
www.porsche.cz
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