
 

 

Vážený kliente, 
dovolujeme si Vám oznámit změnu při přezouvání pneumatik u vozidla, které používáte na základě 
podepsané smlouvy. Pro zajištění této služby nově spolupracujeme se společností Goodyear Dunlop a 
její sítě 4Fleet , která bude zajišťovat dodání a přezouvání pneumatik pro naši společnost v zimním i 
letním období. V zimním období od 1 října daného roku do 31 března následného roku. Síť 4Fleet  
bude zajišťovat mimo dodání pneumatik a jejich přezutí i, opravy pneumatik a jejich uskladnění. 
 

Kdy vyměnit pneumatiky? 
 (letní i zimní): 

• Opotřebení pneumatik na 2 mm vzorku (zákonný limit je 1,6 mm) u letních pneumatik a 4 mm u 
zimních pneumatik. 
• Neopravitelné poškození pneumatiky. 
• Výměna pneumatik letních za zimní a naopak. 
• Prosím dbejte, aby zimní pneumatiky byly dle platné legislativy namontovány na vozidle nejpozději 
k 1. listopadu daného roku. Letní pneumatiky pak nejpozději k 30. dubnu následujícího roku. 
 

Kde je uložen přehled smluvní pneuservisů? Seznam smluvních pneuservisů Mototechna 

Drive je součástí této informace. 
• Telefonicky nebo na webových stránkách smluvního pneuservisu si prosím dohodněte termín a čas 
přistavení vozidla. U většiny pneuservisů lze přistavit vozidlo obvykle okamžitě. 
• Je-li Vaše vozidlo vybaveno speciálními pneumatikami, je lépe předem se telefonicky ujistit, zda 
jsou tyto pneumatiky skladem. 
• Defekty pneumatik je třeba řešit urychleně (nejlépe v den poškození). 
 

Jak postupovat při předání vozidla do pneuservisu? Při předávání vozidla do 

pneuservisu prosím informujte, že vozidlo je ve správě Mototechna Drive a ukažte ORV k vozidlu 
registrovaném na Aures Holdings. 
• Jde-li o poškození pneumatiky, prosím zapište si zbytkovou hloubku vzorku v mm. 
• V případě výměny letních pneumatik za zimní a naopak je možné nechat pneumatiky též uskladnit. 
Využijete-li této služby, uschovejte prosím pečlivě tzv. „skladový list“, jenž obdržíte. Budete jej 
potřebovat při další výměně pneumatik nebo pro vyzvednutí uskladněných pneumatik před vrácením 
vozidla do naší společnosti. 
 
 
 

V případě potřeby kontaktujte telefonicky zástupce Mototechna Drive pana Josefa Měrku, telefon 

283 068 136 nebo email josef.merka@mototechna.cz . Tento kontakt prosím předejte v pneuservisu 

pro schválení a dodání pneumatik. 

Děkujeme za Vaši součinnost a doufáme, že budete s rozšířením servisních míst a tím i našich služeb 

spokojeni.  

 

Mnoho kilometrů s pohodlným obutím Vám přeje  

Tým Mototechna Drive 

mailto:josef.merka@mototechna.cz

