GWARANCJA

Dostępnych jest 5 wariantów gwarancji na okres od 3 miesięcy
do 36 miesięcy.
Klient otrzymuje pisemny certyfikat gwarancyjny.
- gwarancja jest ważna na terenie Polski
- w przypadku awarii – zwracane są koszty naprawy i części
- możliwość naprawy w ASO
- autoryzacja szkody i wypłata środków w ciągu kilku dni

Wariant:

Okres
(miesięcy):

Suma gwarancyjna
(brutto):

Limit
kilometrów:

I

3

1 000 zł

5 tys km

Dopłata:

W cenie auta
(przebieg do 200 tys km)

II

6

2 000 zł

10 tys km

W cenie auta
(przebieg do 160 tys km)

III

12

4 000 zł

20 tys km

1 500 zł netto

IV

24

8 000 zł

40 tys km

2 500 zł netto

V

36

12 000 zł

60 tys km

3 500 zł netto

Gwarancja udzielana jest na wszystkie mechaniczne, elektryczne i elektroniczne elementy i podzespoły Pojazdu
z wyłączeniem:
a)

b)

c)

części wymagających okresowej wymiany, takich jak: tarcze kół, opony świece zapłonowe, świece żarowe,
pióra i ramiona wycieraczek, szczęki i klocki hamulcowe, bębny i tarcze hamulcowe, tarcze i okładziny
sprzęgła, akumulatory, żarówki, bezpieczniki;
następujących akcesoriów: sprzętu audio-wideo, systemów nawigacji satelitarnej, systemów lokalizacji i
zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą, systemów komunikacyjnych, anten i zasilających je silniczków,
nadwozia, powłoki lakierniczej, systemu odprowadzającego wodę z nadwozia, uszczelek i uszczelniaczy (w tym
uszczelek drzwiowych i okiennych), wkładów zamków, klamek, zawiasów, ograniczników otwarcia drzwi,
wszystkich szyb łącznie z elementami grzewczymi, tapicerki, reflektorów, lamp, mechanizmów przesuwania i
regulacji siedzeń wraz z prowadnicami, systemów poduszek i kurtyn powietrznych, zaworów oraz głowicy cylindrów
(jeśli Awaria spowodowana jest odkładaniem nagaru), tłumików układu wydechowego wraz z katalizatorem,
czujnika lambda, filtra cząsteczek stałych, amortyzatorów, zwrotnic kolumnowych McPhersona, wahaczy oraz ich
elementów, elementów metalowo – gumowych zawieszenia przedniego i tylnego, łączników stabilizatora,
końcówek drążków kierowniczych, kopułek rozdzielaczy, przewodów instalacji elektrycznej i wiązek kabli oraz ich
połączeń, przewodów wysokiego napięcia, elementów ozdobnych, pasków napędowych osprzętu silnika, osłon i
łączników gumowych w tym osłon gumowych półosi i wału napędowego, elementów zaciskowych, zbiornika i
przewodów paliwa, rur oraz przewodów sztywnych i elastycznych, elementów sprzęgła, zniszczonych w wyniku
normalnej eksploatacji i wypalonych lub odkształconych, instalacji gazowych;
automatycznej skrzyni biegów oraz elementów napędu 4x4;

