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

Pre zabezpečenie úhrady nákladov na opravu nemu-
síte sami urobiť nič iné, len riadne dodržiavať intevaly 
údržby, predpísané výrobcom Vášho vozidla.   

Záruka od špecialistov.
Spločnosť CG Car-Garantie Versicherungs-AG je už 
43 rokov jedným z najskúsenejších a najväčších špe-
cializovaných poisťovateľov a poskytovateľov záruk  
v Európe. So spoločnosťou CarGarantie spolupracujú 
takmer všetci známi výrobcovia a dovozcovia vozidiel 
a približne 23 000 kvalifikovaných značkových predaj-
ní automobilov všetkých značiek.

Váš predajca a spoločnosť CarGarantie sa postarajú  
o bezproblémový a rýchly priebeh v prípade záručnej 
udalosti. SK
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Váš predajca vozidiel Subaru Vás bude  
ochotne informovať:

Záručné doklady

xxxxxx.0 – 10/2013

Gündlinger Straße 12 · D-79111 Freiburg
Obslužná jednotka Praha Zelený pruh 95/97 · CZ-140 00 Praha 4

Od pondelka do piatku od 8.00 do 17.00 hodiny

Telefón: +420 233 089 818 Fax: +420 233 089 820

Rýchla pomoc v prípade  škodovej udalosti: CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Služby pre Slovensko

www.cargarantie.com

Pridaná hodnota pre Váš  
automobil.
Záručné dokumenty, ktoré obdržíte pri uzatvorení  
predĺženej záruky Subaru, noste vždy vo vozidle:

 • Záručná zmluva slúži k preukázaniu Vašich 
záručných nárokov.

 • Tento dokument potvrdzuje pravidelné  
vykonávanie výrobcom predpísanej servisnej 
údržby Vášho automobilu.

 • Záruka je prenosná pri zmene majiteľa vozidla 
počas záručnej doby.

Jazda bez starostí

Výhody, ktoré sa vyplatia 
pri následnom predaji 
Vášho vozidla.



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 neočakávaných  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 vznik-
ne 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 ktorému-
koľvek zmluvnému servisu Subaru – v celej Európe.

Záruka obsahuje všetky diely vozidla uvedeného v záručnej zmluve s výnimkou dodatočnej výbavy nedodávanej výrobcom, doplňovanie, naplňovanie a úpravy klimatizá-

cie, nečistoty v palivovom systéme, odstránenie aerodynamického hluku, vŕzganie a búchanie, nastavovanie dielov karosérie a nárazníkov, presakovanie vody príp. netesnosti 

karosérie ako napr. netesné tesnenia dverí, posuvných striech, okien, strechy vozidla, poškodenie koróziou a poškodenie laku ako dielov, ktoré podliehajú zvýšenému 

 prirodzenému opotrebovaniu, ako je napr. výfuk (okrem lambda sondy a katalyzátora), spojkové a brzdové obloženie, brzdové kotúče, brzdové bubny, pneumatiky, dis-

ky kolies, tlmiče, osvetľovacie prostriedky, zapaľovacie sviečky, batérie, hadice, lišty stieračov, čalúnenie a všetky pohonné remene (s výnimkou rozvodového remeňa 

 časovania motoru), ako aj ostatné diely bežného opotrebenia vymenované v záručnej a servisnej knižke SUBARU.

Záruka na konštrukčné diely od A po Z*:

Tento prehľad slúži ako príklad a nepredstavuje kompletný zoznam konštrukčných dielov. 
* Podľa bližších podmienok spoločnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

 • airbag
 • aktuátor spojky 
 • alternátor/generátor
 • chladič oleja - motor 
 • chladič plniaceho vzduchu  
 • chladič (voda)
 • diely vyhrievania zadného okna 

(okrem prasknutia) 
 • dvojhmotnostný zotrvačník  

s ozubeným vencom
 • elektronické časti zapaľovania 
 • elektronické súčiastky riadenia 

motora 
 • elektronické súčiastky výfukového 

systému
 • hlavný brzdový valec

 • hriadeľ volantu (volantová tyč) 
 • kompresor klimatizácie 
 • kondenzátor klimatizácie 
 • motor na nastavenie polohy 

sedadla
 • motor stierača
 • motor strešného okna 
 • motorček elektrického otvárania 

okien 
 • 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


