
Bezstarostná jazda.

Predĺžená záruka Subaru Vám ponúka maximálnu mieru  istoty. 
Po uzatvorení záručnej zmluvy o predĺženej záruke  Subaru 
 môžete aj po uplynutí záruky na nové  vozidlo  jazdiť ešte jeden 
alebo dva nasledujúce roky po celej  Európe bez obáv z neoča-
kávaných nákladov na opravu a to až do  120 000 resp. 150 000 
 najazdených km od dátumu prvej registrácie.

Získajte nasledujúce výhody:

 ·  Rozsiahlu ochranu finančných nákladov pri prípadných 
 opravách

 ·  Zabezpečenie likvidity v prípade škodovej udalosti

 ·  Platnosť v rámci celej Európy

 ·  Istotu pri plánovaní

 ·  Zvýšenie hodnoty Vášho vozidla

Rýchle a pružné prevedenie opravy.
Vybavenie záručných opráv v tuzemsku jednoducho zverte 
Vášmu predajcovi, ktorý sa rád postará o všetko potrebné. 
 Vyúčtovanie opravy prebieha priamo medzi spoločnosťou 
 CarGarantie a Vaším predajcom, ktoré je vďaka tomu rýchle 
a nekomplikované. Pokiaľ vznikne škoda na vozidle na  mieste, 
ktoré je vzdialené od sídla Vášho predajcu, nie je to žiadny 
problém. Záručnú udalosť môžete nahlásiť na servisnej  linke 
spoločnosti CarGarantie a opravu môžete následne zveriť 
 ktorémukoľvek zmluvnému servisu Subaru – v celej Európe.

Náhrada nákladov.
CarGarantie uhradí pri opravách Vášho vozidla všetky mzdové 
a materiálové náklady, prirodzene aj vtedy, pokiaľ bude takých-
to opráv viac.

Pre zabezpečenie úhrady nákladov na opravu nemusíte sami 
urobiť nič iné, len riadne dodržiavať intevaly údržby, predpísa-
né výrobcom Vášho vozidla.   

Záruka od špecialistov.
Spločnosť CG Car-Garantie Versicherungs-AG je už 43 rokov 
jedným z najskúsenejších a najväčších špecializovaných pois-
ťovateľov a poskytovateľov záruk v Európe. So spoločnosťou 
CarGarantie spolupracujú takmer všetci známi výrobcovia  
a dovozcovia vozidiel a približne 23 000 kvalifikovaných znač-
kových predajní automobilov všetkých značiek.

Váš predajca a spoločnosť CarGarantie sa postarajú o bez-
problémový a rýchly priebeh v prípade záručnej udalosti.

Záruka na konštrukčné diely*:
 • airbag
 • aktuátor spojky 
 • alternátor/generátor
 • chladič oleja - motor 
 • chladič plniaceho vzduchu  
 • chladič (voda)
 • diely vyhrievania zadného 

okna (okrem prasknutia) 
 • elektronické časti 

 zapaľovania 
 • elektronické súčiastky 

 riadenia motora 
 • hlavný brzdový valec
 • kompresor klimatizácie 
 • kondenzátor klimatizácie 
 • motor stierača
 • motor strešného okna 
 • napínač bezpečnostného 

pásu
 • odparovač klimatizácie

 • poloos, posilňovač bŕzd 
 • regulácia výšky podvozku
 • riadiaca jednotka ABS 
 • riadiaca jednotka automati-

zovanej prevodovky
 • snímač otáčok ABS 
 • snímač palivovej nádrže 
 • snímač zaťaženia sedadla
 • spojovacie tyče
 • štartér
 • strmeň brzdy
 • súčiastky spojené s obehom 

oleja
 • termostat 
 • turbodúchadlo
 • ventilátor kúrenia  

a čerstvého vzduchu 
 • vnútorné časti prevodovky 
 • vnútorné časti rozvodovky
 • vodné čerpadlo

  
Tento prehľad slúži ako príklad a nepredstavuje komplet-
ný zoznam konštrukčných dielov.

* Podľa bližších podmienok spoločnosti CG Car-Garantie Vers.-AG.

Novinka: Predĺžená záruka Subaru!
Pri konštruovaní nových vozidiel sa Subaru sústredí predovšetkým na bezpečnosť pri  užívaní vozidla - 
verný nášmu sloganu „Confidence in Motion“. Ak je aj pre Vás na prvom mieste bezpečnosť a istota, mali 
by ste sa rozhodnúť pre nový záručný program Predĺžená záruka Subaru. S kompletnou zárukou budete 
pri škodových udalostiach chránení pred nepredvídanými finančnými nákladmi. Viac informácií k tejto 
ponuke Vám poskytne Váš predajca Subaru od 2. januára 2014.

Novinka


