FIAT extra GARANTIE,
ZEKERHEID ZO LANG ALS U MAAR WILT.

7 JAAR LANG ZORGELOOS RIJDEN? GEGARANDEERD.
Fiat heeft een oplossing bedacht om u langer zorgeloos van uw auto te laten genieten. Fiat Extra Garantie
is een nieuwe service die u in staat stelt om tot maar liefst 7 jaar complete zekerheid te verkrijgen, door de
reguliere garantie van 2 jaar uit te breiden met maximaal 5 jaar extra garantie, zonder kilometerlimiet en eigen
risico. Kies de garantieduur die het beste bij u past. Mocht u gedurende die periode pech of problemen met
uw auto krijgen, dan kunt u rekenen op de betrouwbaarheid van het Fiat-servicenet en het vakmanschap van
het personeel in onze gespecialiseerde werkplaatsen. Bovendien kunt u er van verzekerd zijn dat bij eventuele
vervanging uitsluitend Originele Fiat Onderdelen worden gebruikt.
Fiat Extra Garantie helpt uw auto in een optimale conditie te houden met de zekerheid van langdurig zorge
loos rijplezier dankzij een van de meest uitgebreide garantiestelsels die er momenteel op de markt zijn. De
overeenkomst voor de extra garantie kan worden afgesloten door zowel particulieren als bedrijven, voor één of
meerdere auto’s met een maximum van tien. De verlenging van de garantie kan naar keuze worden aangegaan
voor het derde tot en met het zevende jaar.

HOE KAN IK MIJN FIAT extra GARANTIE REGELEN?
U kunt de Fiat Extra Garantie aanvragen bij alle officiële Fiat-dealers binnen twee jaar na de registratiedatum
van uw auto en voordat deze 60.000 km heeft gereden. De enige voorwaarde is dat het onderhoud aan de auto
is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het onderhoudsschema zoals vermeld in het Fiat Instructieboek.

DIT ZIJN DE VOORDELEN VAN FIAT extra GARANTIE:
•

Bij de vervanging van defecte onderdelen worden uitsluitend Originele Fiat Onderdelen gebruikt.

•

Kostenloze reparatie van defecten of gebreken in heel Europa. De dekking van Extra Garantie omvat
onder meer reparaties aan motor en versnellingsbak, aandrijfassen, stuurinrichting, remsysteem, elek
trische installatie, airco-installatie, verwarming en airbags.
Uitgesloten zijn de normaal aan slijtage onderhevige delen, zoals remblokken, banden, koppeling, schokdempers, bougies, filters, enz., alsmede smeermiddelen en vloeistoffen, regulier onderhoud en glasschade.

•

Overdraagbaar bij verkoop: Fiat Extra Garantie verhoogt de waarde van uw Fiat bij inruil of verkoop
voordat de garantietermijn is verstreken.

•

Drie betalingsmethoden om de kosten van de garantie te voldoen:
• Ineens, bij aankoop van de auto.
• In maandelijkse termijnen indien het contract bij aankoop van uw Fiat wordt afgesloten; in dat geval
kunnen de kosten worden inbegrepen in uw autofinanciering door Fiat Financial Solutions*.
• In maandelijkse termijnen indien het contract later maar binnen 24 maanden na de registratiedatum van
uw Fiat wordt afgesloten.

•

Geen kilometerlimiet** en geen eigen risico’s.

•

Eén universeel telefoonnummer voor pech- en mobiliteitshulp
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is.

•

Pech- en mobiliteitshulp bestaande uit: assistentie bij pech onderweg of wegslepen naar Fiat-servicepunt, vervangende auto, terugreis of doorreis van inzittenden, vergoeding van hotelkosten, ophalen van
gerepareerde auto, toezending van onderdelen in het buitenland, financieel voorschot in het buitenland,
aangepaste auto met chauffeur voor gehandicapten.

•

De assistentie bij pech onderweg wordt ook verleend bij de meest voorkomende oorzaken: tank leeggereden, verkeerde soort brandstof getankt, accu leeg, lekke band(en) en verlies of breuk van sleutel.

dat in heel Europa

Voor meer informatie over prijzen en dekkingsvoorwaarden verwijzen we u naar www.fiat.nl (diensten en garanties). U kunt natuurlijk ook de dichtstbijzijnde Fiat-dealer raadplegen.
Fiat Extra Garantie is een verzekering die wordt aang eboden door Fiat Financial Solutions in samenwerking met London General Insurance
Company Ltd. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de auto dienen te worden uitgevoerd door leden van het Fiat-servicenet. Voor
nadere informatie over de verzekering, de verplichtingen van de autobezitter en de eventuele u itsluitingen en beperkingen, verwijzen wij u naar
de bepalingen en voorwaarden van de Fiat Extra Garantie verzekering.

* B ehoudens acceptatie door Fiat Financial Solutions, handelsnaam van FGA Capital Netherlands B.V. (AFM vergunningsnummer 12013694).
** Voor Fiat bedrijfswagens geldt een maximum van 150.000 km.

FIAT extra GARANTIE
Zorgeloos rijplezier zo lang u maar wilt.
Vanaf nu kan de garantieduur tot 7 jaar worden verlengd.
•

Geen kilometerlimiet
Voor Fiat bedrijfswagens geldt een maximum van 150.000 km

•

Kostenloze reparatie van defecten of gebreken

•

Geen eigen risico

•

Pech- en mobiliteitshulp in heel Europa

•

De zekerheid dat u kunt rekenen op de professionele
hulp van officiële Fiat servicecentra en de kwaliteit van
Originele Fiat Onderdelen
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