Ceny pojištění prodloužené záruky včetně 21 % DPH:
Při koupi nového vozu a pro vozidla do 6 měsíců stáří
a 10.000 celkově najetých km
12 měsíců

24 měsíců

Swift, Celerio

3.520 Kč

5.100 Kč

S-Cross, Vitara,
Jimny

4.500 Kč

6.550 Kč

Grand Vitara,
Kizashi

5.850 Kč

8.500 Kč

Pro vozidla do 36 měsíců stáří a 100.000 celkově
najetých km

Zaručeně bez byrokracie.
Při výskytu záručního případu necháte provést opravu
vozidla u Vašeho prodejce Suzuki, který za Vás vyřídí vše
potřebné.

12 měsíců

24 měsíců

Swift, Celerio,
Alto, Splash

5.150 Kč

6.960 Kč

S-Cross, Vitara,
Jimny, SX4

6.280 Kč

8.680 Kč

Grand Vitara,
Kizashi

7.900 Kč

11.000 Kč

Pokud nebudete moci nechat provést opravu u Vašeho
prodejce, kontaktujte jej nebo nás a po získání našeho
souhlasu můžete zadat opravu Vašeho vozu i v jiném
autorizovaném servisu Suzuki. My se postaráme
o rychlé vyřízení bez zbytečné byrokracie.
Váš smluvní partner Suzuki:

Zaručeně dobře
chráněn.
»

Pojištění záruky pro Váš vůz Suzuki
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Pojištění prodloužené záruky
Suzuki na nové vozy.
Nechcete se vzdát po třech letech od koupě Vašeho nového
vozidla Suzuki příp. při dosažení hranice 100.000 najetých
km rozsáhlé záruky Suzuki? Žádný problém. S pojištěním
prodloužené záruky Suzuki na nové vozy, které je zajišťováno
ve spolupráci se společností Real Garant Versicherung AG
obdržíte na další jeden nebo dva roky nebo do celkově
najetých 150.000 km rozsáhlé záruční krytí. Můžete se
tak soustředit na to, co je skutečně důležité: Užívat si bez
omezení jízdy Vaším vozem Suzuki.

Zaručeně rozsáhlá ochrana.
V pojištění prodloužené záruky Suzuki na nové vozy jsou
zahrnuty do záručního krytí následující konstrukční skupiny:
Motor
Manuální převodovka, rozvodovka a automatická
převodovka
Spojka
Diferenciál
Hřídele k přenosu síly
Řízení
Brzdy
Palivový systém
Elektrický systém
Klimatizace
Chladící systém
Výfukový systém
Bezpečnostní systém
Záruka se vztahuje na funkčnost dílů zahrnutých do záručního
krytí podle odpovídajících záručních podmínek pojištění
prodloužené záruky Suzuki na nové vozy.

Při výskytu záručního případu během trvání pojištění
prodloužené záruky uhradí společnost Real Garant
celé materiálové i mzdové náklady, samozřejmě i tehdy,
došlo-li na vozidle k více záručním případům.
Společnost Real Garant Versicherung AG je specializovaná
německá pojišťovna patřící k vedoucím pojistitelům v oblasti
prodloužené záruky a disponující dlouholetými zkušenostmi.
Zkušený tým společnosti Real Garant a odborně vyškolení
pracovníci servisů Suzuki se postarají o rychlé a jednoduché
vyřízení Vašeho záručního případu.
Bližší informace k pojištění prodloužené záruky obdržíte u
Vašeho prodejce Suzuki.

