
 

 
 
 
 
 
 

FAQ 
 

1. Ako to funguje? 
Jednoducho. Stačí si vybrať model z aktuálnej ponuky zliav, ktoré budeme priebežne 
zverejňovať. Ozvať sa na kontaktné údaje do showroomu, ktorý zľavy poskytol 
a dohodnúť detaily. 
 

2. Akú úlohu má ZEP SR? 
My za Vás plošne dohodneme podmienky, ktoré si môžete pri kúpe automobilov 
uplatniť. Priebežne rokujeme s viacerými značkami a po odsúhlasení podmienok 
zverejníme informácie o značke, modeloch a ponúkaných zľavách, dobe platnosti 
a mieste uplatnenia prostredníctvom mailu a na našom webe. Komunikácia ohľadom 
konkrétnej konfigurácie automobilov, kúpy, financovania či dodania prebieha priamo 
medzi členskou firmou a predajcom. ZEP SR do týchto vzťahov vstupuje iba v prípade 
potreby asistencie. 
 

3. Na koho sa zľavy vzťahujú? 
Zľavy sú dohodnuté pre členské firmy ZEP SR. 
 

4. Kde a ako môžem zľavy uplatniť? 
Zvyčajne nejde o plošnú zľavu, platnú pre všetky predajne. Preto pri každej ponuke 
SPONA uvádzame aj showroom, ktorý zľavy poskytuje spolu s kontaktom. Stačí zavolať 
či  poslať email, uviesť, že ste členom ZEP SR a vyžiadať ponuku alebo dohodnúť 
stretnutie. 
 

5. Ako preukážem príslušnosť k ZEP SR? 
Stačí uviesť túto informáciu pri prvom kontakte. Spolupracujúci showroom disponuje 
pravidelne aktualizovaným zoznamom členských firiem ZEP SR. 
 

6. Koľko kusov musím odobrať, aby mi boli poskytnuté uvedené ceny? 
Ceny sú platné už od 1 ks odobratého automobilu. 



 
7. Ponuka sa vzťahuje iba na firmy alebo aj zamestnancov? 

Ponuka sa vzťahuje na firmy, teda je viazaná na IČO. V prípade záujmu o zľavy pre 
zamestnancov nás, prosím, kontaktujte a preveríme možnosti v rámci jednotlivých 
ponúk. 
 

8. Je možné autá ľubovoľne konfigurovať, aby sa nezmenila % výška zľavy? 
Áno, zľavy v % sú fixné a ponuka sa spravidla vzťahuje na akúkoľvek konfiguráciu 
automobilu. V prípade, že sa jedná o výnimku a ponuka sa vzťahuje len na konkrétne 
motorizácie a stupne výbavy, bude to v nej priamo uvedené. 
 

9. Má ponuka obmedzenú časovú platnosť? 
Áno, pri každej ponuke SPONA uvádzame časovú platnosť. Časová platnosť znamená, 
dátum, do ktorého je možné automobil za uvedených podmienok objednať. 
 

10. Pri jednotlivých modeloch áut som videl ponuku financovania, je to obligatórna 
náležitosť? 
Nie, je to len možnosť a základná orientácia vo financovaní. Ponuku financovania 
poskytuje spoločnosť  IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. za zvýhodnených podmienok 
pre členov ZEP SR. 

 
11. Mám záujem o financovanie, ako mám postupovať? 

Postačuje sa ozvať na kontakt uvedený pri ponuke financovania. 
 

12. Zaujala ma ponuka automonitoringu, môžem ju využiť? 
Áno, exkluzívne pre členov ZEP SR poskytuje túto službu spoločnosť Infocar a. s., jeden 
z členov ZEP SR. Táto ponuka sa vzťahuje na monitoring automobilov zakúpených 
v rámci SPONA. Bližšiu špecifikáciu a viac informácií o službe nájdete TU. 
V prípade záujmu o uplatnenie ponuky alebo osobné poskytnutie informácií 
kontaktujte, prosím,  priamo InfoCar a.s. kontakt: hanik@infocar.sk,  0911 890 133. 
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