VOORWAARDEN AANVULLENDE GARANTIE FIAT, ABARTH, ALFA ROMEO en JEEP
Als de Fabrieksgarantie van 24 maanden is verlopen, zal MOPAR het voertuig, voor een aanvullende
periode van 36 maanden garanderen vanaf de eerste dag na afloop van de periode van twee jaar vanaf
de eerste registratiedatum van het voertuig. Er zijn hierbij geen kilometer beperkingen van toepassing.
Deze garantie is verbonden met het voertuig en is overdraagbaar aan een eventuele volgende eigenaar.
Het officiele Servicepunt dient, onder deze aanvullende garantie, onderdelen gratis te repareren die
onbruikbaar of inefficiënt zijn wegens fabricagedefecten door deze te vervangen door originele
onderdelen. Bewerkingen onder garantie moeten worden uitgevoerd door het officiele service netwerk en
omvatten:
•
reparatie of vervanging van het defecte onderdeel;
•
arbeidsuren die nodig zijn voor de reparatie of vervanging;
•
levering van verbruiksmaterialen die nodig zijn om de reparatie onder garantie uit te voeren.
De aanvullende garantie dekt uitdrukkelijk niet:
Onderdelen onderhevig aan slijtage (componenten die regelmatig moeten worden vervangen):
Banden, velgen/wieldeksels, ontstekingsbougies/voorgloeibougies, koppelingsplaten en
koppelingsmechanisme, remschijven en remblokken, ruitenwisserbladen en
achterruitwisser/koplampwisser, achterste remschoenen, remtrommels, accessoire riem (behalve de
distributieriem), schokdempers, lampen (binnen-en buitenverlichting), batterij, zekeringen, alle
uitlaatpijpen (behalve het systeem van emissiebeperkende katalysator en roetfilter), smeermiddelen,
filters, wieluitlijning. Afdichtingen, wielen, cilinderslot en sleutels, handgrepen, scharnieren, verlichting en
kunststof onderdelen, lampen, lak, ramen, ruitenwisserbladen, deur- en ruitdichtingen (behalve het open
dak), interieur bekledingen en stoffen van deuren, zittingen, tapijten, drempelbekleding en
motorkapbekleding.
Ongevallen, schade veroorzaakt door brand en diefstal, krassen, chemische schade, niet originele
onderdelen en schade als gevolg van niet originele onderdelen.
Geconstateerde storingen, geaccepteerd door de klant bij aanschaf van het voertuig en op de garantie
van de Fabrikant bij eerste en/of volgende registraties.
De aanvullende garantie vereist dat de onderhoudsbeurten, zoals voorgeschreven door de Fabrikant en
beschreven in het instructieboekje, zijn uitgevoerd en gecertificeerd door degene die deze
werkzaamheden heeft verricht.
In de volgende gevallen vervalt de aanvullende garantie:
•
als er wijzigingen aan het voertuig zijn aangebracht of als deze gebruikt is bij sportieve
evenementen;
•
als de stand van de kilometerteller is gemanipuleerd;
•
als de klant onjuiste informatie heeft verschaft met betrekking tot de werkelijk aantal gereden
kilometers.
Disclaimer
5 jaar garantie betreft 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar aanvullende garantie, zonder kilometer beperking
en inclusief 5 jaar Pechhulp met mobiliteitsgarantie (Europa dekking). Kijk voor de volledige garantie- en
verkoopvoorwaarden op fiat.nl alfaromeo.nl jeep.nl
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