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Europa Service. 

Informace pro servisní dílny 
v evropských zemích. 

Nájemce ze zahraničí může provádět bezhotovostní údržbu a opravy (včetně 

havarijních oprav) po předložení své evropské karty Tank & Service nebo své 

servisní karty Volkswagen Leasing Europa Service Card. Příslušné náklady hradí 

kontaktní místo ŠkoFIN sro. 

Zkontrolujte prosím, zda se údaje o vozidle (VIN a registrační značka) shodují 

s technickým průkazem vozidla. Europa Service Card je platná ode dne schválení 

nebo vydání do konce sjednaného smluvního období. Smluvní období je uvedeno 

v měsících. Tyto údaje najdete ve spodním řádku karty Europa Service Card. 

Pokud se očekává, že náklady na provedené práce přesáhnou částku 150 EUR 

(nebo ekvivalent v příslušné vnitrostátní měně), vyžádejte si prosím souhlas 

kontaktního místa ŠkoFIN sro. 

 

K tomuto účelu jsou vyžadovány následující informace: 

 Číslo smlouvy 

 Jméno / adresa 

 Registrační značka vozidla / národnost 

 Číslo podvozku 

 Stav tachometru 

 Nehoda: ano / ne 

 Odhadované náklady na opravu 

 

Přeneste prosím tyto informace také na fakturu. Faktura musí být vystavena na 

adresu Volkswagen Leasing GmbH. Poté nechte zákazníka fakturu podepsat 

a odešlete ji do 14 dnů na kontaktní místo: 

 

ŠkoFIN s.r.o. 

Pekařská 6 

155 00 Praha 5 

Telefon: +420 224 992 410 
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Vezměte prosím na vědomí možnost dodání bez DPH v rámci EU. Na faktuře 

musí být uvedeno příslušné DIČ dodavatele a příjemce faktury (Volkswagen 

Leasing GmbH DE811.115.317) a upozornění na dodávku v rámci Společenství 

bez daně. 

Pokud se jedná o jiné plnění, přesouvá se místo plnění pravidelně do Německa, 

protože příjemce faktury je výslovně registrován pod německým DIČ 

(Volkswagen Leasing GmbH DE811.115.317). Na faktuře musí být uvedeno 

rovněž příslušné DIČ dodavatele a příjemce faktury a upozornění na daňovou 

povinnost příjemce faktury. 
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Proces služby Europa Service. 

1 MANAŽER VOZOVÉHO PARKU  
Předpoklad:  
Leasingová smlouva se společností 

Volkswagen Leasing GmbH 

3 MANAŽER VOZOVÉHO PARKU  

4 ŘIDIČ SLUŽEBNÍHO VOZIDLA  
 Podpis faktury 

8 KONTAKTNÍ MÍSTO V DANÉ ZEMI  
Odeslání faktury do 14 dnů na adresu 

ŠkoFIN s.r.o. 

 

 

 

 

2 MANAŽER VOZOVÉHO PARKU  
Obdržení Europa Service Card po schválení 
smlouvy 

4 ŘIDIČ SLUŽEBNÍHO VOZIDLA 
Při využití služeb servisní dílny předloží řidič 

služebního vozu kartu Europa Service Card 

servisní dílně po celé Evropě. 

5 SERVISNÍ DÍLNY  
Nezbytné porovnání údajů o vozidle 

(číslo VIN a registrační značka s technickým 

průkazem vozidla) 

6 SERVISNÍ DÍLNY  
Pokud náklady překročí částku 150 EUR 

(nebo ekvivalent příslušné vnitrostátní 
měny), vyžádání schválení od kontaktního 

místa: ŠkoFIN s.r.o. (viz příslušné kontaktní 

místo). s uvedením následujících informací: 

Číslo smlouvy, jméno / adresa, registrační 

značka / národnost, číslo VIN, stav 
tachometru, nehoda: ano / ne, odhadované 

náklady na opravu 

7 SERVISNÍ DÍLNY  
Fakturace na adresu společnosti Volkswagen 

Leasing GmbH: 
1. Při dodání bez DPH v rámci EU:  
• DIČ dodavatele  
• DIČ příjemce faktury  
(Volkswagen Leasing GmbH DE811.115.317) 

• Upozornění na dodání v rámci Společenství 

bez daně 
2. Pokud se jedné plnění, přesouvá se místo 

poskytování plnění pravidelně do Německa, 

protože příjemce faktury je výslovně registrován 

pod německým DIČ. 
 


