DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

Existuje krásnější způsob, jak poznat Evropu bez hranic, než
na motocyklu? „Se zárukou KTM_Care můžete cestovat zcela
bezstarostně.“
Platí totiž v celé Evropě.

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY
Ale to ještě není vše. Krátce před uplynutím záruky KTM_Care máte možnost
záruku vždy o dalších 12 měsíců prodloužit, a to až do 12 let stáří motocyklu
od první registrace a do 80 000 celkově najetých kilometrů.
Profitujte z následujících výhod:

ZÁRUKA NA OJETÉ MOTOCYKLY
Jistota při koupi motocyklu
Fascinace jízdou na motocyklu se nedá vysvětlit jen pár slovy: rychlost, jezdecká zručnost, ostré náklony v zatáčkách, pocit volnosti a moderní technika
poskytují maximální požitek z jízdy. Abyste si tyto pocity mohli bezstarostně
vychutnávat, jsou veškeré ojeté motocykly od vašeho specializovaného
prodejce důkladně zkontrolovány a v bezvadném stavu. Ale i přesto se závady
nedají nikdy úplně vyloučit. Proto vám váš prodejce nabízí optimální jistotu
se zárukou KTM_Care, která vás rozsáhle chrání před nečekanými náklady na
opravy.
Prakticky téměř stejný rozsah jako u nových motocyklů
Záruka KTM_Care platí minimálně 12 měsíců a vztahuje se na téměř všechny
konstrukční díly (výjimkou jsou pouze typické opotřebilné díly jako např. brzdové obložení, pneumatiky, žárovky*). Samozřejmě je možné uplatnit záruční
ochranu také, pokud během záruční doby dojde ke škodě vícekrát. Na přání
může být záruka o dalších 12 měsíců opětovně prodloužena.

•• rozsáhlá ochrana před náklady na opravy
•• zaručení likvidity v případě opravy
•• platnost v celé Evropě
•• vysoká jistota plánovaní
•• zachování hodnoty vašeho motocyklu

ÚHRADA SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ NA OPRAVY
CarGarantie Versicherungs-AG hradí plně mzdové a materiálové náklady na
opravu, a to samozřejmě i tehdy, pokud na vašem motocyklu dojde ke škodě
vícekrát. Teprve od 50 000 celkově najetých kilometrů přispíváte – pouze
na materiálové náklady – hodnotě odpovídajícím a podle skutečně najetých
kilometrů odstupňovaným podílem.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA PRO NOVÉ MOTOCYKLY
Bezstarostná jízda
Nový motocykl je celoživotním snem. Když se tento sen stane konečně
skutečností, měli byste si koupi a financování motocyklu dobře rozmyslet
a naplánovat. Určitě totiž chtete být co nejdéle ušetřeni vysokých nákladů na
opravy.
Menší nebo vetší škody se ale časem nedají vyloučit ani na těch nejlepších
motocyklech. Se zárukou KTM_Care jezdíte i po uplynutí výrobní záruky po
dalších 12 až 24 měsíců chráněni před neočekávanými náklady na opravy. Díky tomu jste ušetřeni drahých překvapení a vaše peníze tak můžete
investovat jinam.

* O těchto výjimkách vás bude rád podrobně informovat váš prodejce motocyklů.

Náhrada materiálových nákladů dle provozního výkonu poškozeného
konstukčního dílu.

DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

DÍLY KRYTÉ ZÁRUKOU OD A DO Z**

KTM_CARE - VYŠŠÍ HODNOTA PRO VÁŠ MOTOCYKL
Při uzavření záruky KTM_Care obdržíte záruční ujednání, které nabízí
skutečné výhody:

•• alternátor

•• řídicí jednotka ABS

•• boční stojánek

•• snímač hladiny paliva

•• brzdový třmen

•• snímač otáček - ABS

•• chladič oleje motoru

•• startér

•• elektronické díly z apalování

•• teplotní čidlo

•• elektronické s oučástky
motorového managementu

•• termostat
•• těsnění pod hlavu válců

VAŠE INDIVIDUÁLNÍ ZÁKAZNICKÁ KARTA KTM

•• elektronické s oučástky
zařízení na čištění
v ýfukových plynů

•• vnitřní díly převodovky

Vaše osobní zákaznická karta dokládá vaše nároky na záruční plnění a nabízí
vám rychlou pomoc v celé Evropě. Využijte větší jistoty při koupi motocyklu.

•• hlavní brzdový válec
•• hlavní stojánek
•• ložiska řízení (motocykl)
•• posilovač brzd

•• vnitřní díly spojené s oběhem
oleje
•• vodní chladič (motor)
•• vyhřívaná rukověť

•• Dokumentuje váš nárok na záruku.
•• Prokazuje pravidelnou servisní péči o váš motocykl.
•• Při změně majitele během záruční doby je přenosné.

DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA
Prodloužená záruka pro nové motocykly (Česká republika)

•• zadní kyvná vidlice
(motocykl)

do
450 ccm

451 –
750 ccm

od
751 ccm

Premium na
12 měsíců

3.109,70
CZK

4.356,00
CZK

5.348,20
CZK

Premium na
24 měsíců

4.573,80
CZK

6.304,10
CZK

7.768,20
CZK

•• přední vidlice (motocykl)
•• přístrojová deska
•• rám
Tento výčet slouží pouze jako příklad a není žádným kompletním seznamem
dílů.

VYÚČTOVÁNÍ RYCHLE A JEDNODUŠE
Škody necháte jednoduše odstranit u vašeho prodejce anebo v jakémkoliv
autorizovaném servisu vaší značky. KTM_Care poskytuje přiměřenou náhradu
skutečných nákladů. Vyúčtování probíhá přímo mezi CarGarantie a servisem,
tudíž nemusíte platit žádné výkony předem.

ZÁRUČNÍ SLUŽBY OD PROFESIONÁLŮ
Společnost CG Car-Garantie Versicherungs-AG patří již více než 44 let
k předním a nejzkušenějším záručním specialistům v Evropě. Váš prodejce
motocyklů vás bude rád informovat a společně s o dborníky z CarGarantie se
v záručním případě postará o rychlé a nekomplikované vyřízení. CarCarantie
pomáhá rychle, nebyrokraticky a nepřetržitě – 365 dní v roce.

** Dle bližších podmínek CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

(Cena s DPH)

