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of 24 maanden extra garantie (indien de motorfiets niet ouder is dan 12 jaar en niet meer dan 80.000 km heeft gereden)
➤ Uitgebreide dekking van reparatiekosten
➤ Vergoeding van kosten op basis van de huidige waarde van de motorfiets
➤ Geldig in heel Europa
➤ Zorgeloos plannen
➤ Je motorfiets behoudt zijn waarde
➤ Overdraagbaar bij verkoop van de motorfiets
➤ Vlotte afhandeling via je dealer

De motorfietsen die in deze catalogus worden aangeboden, zijn alleen in de gehomologeerde
uitvoering geschikt voor het wegverkeer. Bij de aankoop en de ingebruikneming van een m
 otorfiets
moeten de waarschuwings- en gevareninstructies in de gebruiksaanwijzing (met name de v ermelde
maximumsnelheden) onvoorwaardelijk in acht worden genomen. Enkele artikelen uit het Husqvarna
PowerParts-assortiment zijn in sommige gevallen niet goedgekeurd voor gebruik in het normale
wegverkeer (kan per land verschillen). Je Husqvarna-verdeler kan je daarover nauwkeuriger
informeren. De afgebeelde voertuigen kunnen op een aantal punten afwijken van het seriemodel en
staan deels afgebeeld met speciale uitrusting tegen meerprijs. Alle gegevens over leveringsomvang,
uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen zijn vrijblijvend en staan vermeld
onder voorbehoud van vergissingen, druk-, zet- en typefouten; veranderingen hierin blijven te allen
tijde voorbehouden. Let erop dat de modelspecificaties per land kunnen verschillen.

ZORGELOOS
RIJDEN
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DISCLAIMER
Niet bedoeld om na te doen!
De afgebeelde rijders zijn professionele motorrijders. De beelden zijn tot stand gekomen op gesloten
circuits of afgesloten straten. Husqvarna maakt alle motorrijders erop attent dat de voorgeschreven
beschermende kleding moet worden gedragen en dat er op verantwoorde en in overeenstemming
met de relevante en toepasbare bepalingen van de verkeersregels moet worden gereden.
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GARANTIE VOOR TOTALE VRIJHEID

EXTENDED
WARRANTY

EXTRA GARANTIE VOOR JE HUSQVARNA

VOORBEELDEN VAN DE GARANTIEDEKKING*

ZEKERHEID EN TOPKWALITEIT

Op jouw persoonlijke klantenkaart vind je alle belangrijke gegevens en
contactpersonen. Je krijgt dus snel ondersteuning in heel Europa in
geval van een garantieclaim.

Naam / Nom:

UW

T
TRE CONTAC
ARTNER / VO
Garantienr. / N° de garantie:
AANSPREEKP

e:
cas de sinistr
Bij schade / En
CarGarantie /
Onze par tner
CarGarantie:
Notre par tenaire
ntie.be
ww w.cargara

*Conform de geldende voorwaarden van CG Car-Garantie Versicherungs-AG. De voorwaarden opgenomen in deze flyer zijn informatief en juridisch niet afdwingbaar.

Chassisnr. / N° de châssis:
Uw Dealer / Votre Concessionnaire Husqvarna:

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

DIT IS STERK
GECERTIFIEERDE BESCHERMING
De garantieovereenkomst die je ontvangt bij de a ankoop
van je motorfiets informeert je over jouw recht op
garantie en het regelmatig onderhoud van de motorfiets
in de werkplaats.

20 %
10 %
0%

Materiaalkosten

Loonkosten

meer dan 100 000 km

KLANTENKAART / CARTE CLIENT

80 %

tot 100 000 km

DIT IS INDIVIDUEEL
PERSOONLIJKE KLANTENKAART

EXTENDED
WARRANTY

90 %

tot 90 000 km

De garantie dekt alle onderdelen van je motorfiets, alleen typische slijtageonderdelen zoals
remblokken, banden of lampen zijn uitgesloten. Uiteraard geldt het Husqvarna-garantiepakket ook als
je motorfiets tijdens de garantieperiode meerdere keren defect geraakt. Jouw officiële
Husqvarna-dealer geeft je graag meer informatie.

Alleen als het totale aantal gereden kilometers meer dan
50.000 bedraagt, worden de materiaalkosten pro rata de
effectieve kilometerstand terugbetaald.

100 %

tot 80 000 km

In geval van reparatie dekt de garantie de volledige
kosten van arbeid en materiaal, zelfs als jouw motorfiets
meerdere keren defect is.

  DE MATERIAALKOSTEN WORDEN TERUGBETAALD
PRO RATA DE EFFECTIEVE KILOMETERSTAND

tot 70 000 km

Met een motorfiets van Husqvarna Motorcycles ben je steeds onderweg - en altijd uitgerust met het hoogste niveau van veiligheid en
k waliteit. Want het Husqvarna-garantiepakket beschermt je op betrouwbare wijze tijdens al jouw ritten. Tot kort voor het verstrijken van
de Husqvarna-fabrieksgarantie kan je de vervolggarantie voor 12 of 24 maanden afsluiten en kan je tot 10 jaar langer rijden zonder zorgen,
veilig en zonder reparatiekosten*. Want deze garantie kan je elk jaar kort voor het verstrijken met 12 maanden v erlengen (totdat
de motorfiets een leeftijd van 12 jaar heeft vanaf de eerste toelating of tot een kilometerstand van 80.000 km).

BETROUWBARE VERGOEDING

tot 60 000 km

 DIT IS GEGARANDEERD

tot 50 000 km

GARANTIE VOOR NIEUWE EN TWEEDEHANDSE MOTORFIETSEN

© CG Car-Garantie Versicherungs-AG

ABS
Achtervork
Achtervorklager
Alternator
Carburator
Cilinderkopdichting
Combi-instrument
Hoekaandrijving
Hoofdremcilinder
Hydraulische eenheid
Lambdasonde
Motor
Nokkenas
Oliecarter
Oliekeerring

Oliekoeler
Oliepomp
Radiator
Remcilinder
Remklauw
Smoorklephuis
Startmotor
Stuurapparaat
Thermostaat
Ventiel
Versnellingsbak
Voorvork
Voorvorklager
Waterpomp
Wiellager

Deze opsomming is louter illustratief en vormt geenszins een volledige lijst van onderdelen. *Conform de geldende voorwaarden van CG Car-Garantie Versicherungs-AG. De voorwaarden opgenomen in deze flyer zijn informatief en juridisch niet afdwingbaar.

