vagy 24 hónapos kiegészítő garancia (a motorkerékpár 12 éves koráig vagy 80 000 km-ig)
védelem a javítási költségekkel szemben
➤ Értékarányos költségtérítés
➤ Európa-szerte érvényes
➤ Nagyfokú kiszámíthatóság
➤ A motorkerékpárod értéktartása
➤ A motorkerékpárod továbbértékesítésekor átruházható
➤ Bürokráciamentes ügyintézés hivatalos Husqvarna-kereskedődön keresztül

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
Ne próbáld utánozni!
A képeken professzionális motorosok láthatók. A képek zárt versenypályán vagy forgalomtól elzárt utakon
készültek. A Husqvarna felhívja minden motoros figyelmét, hogy viselje az előírt védőruházatot és a KRESZ
vonatkozó szabályait betartva, felelősségteljesen vezessen.
A prospektusban hirdetett motorkerékpárok közúti forgalomban csak a megfelelő kivitelben használhatóak.
Motorkerékpár vásárlásakor és használatba vételekor feltétlenül tartsd be a használati útmutató veszély- és
figyelmeztető jelzéseit (különösen a sebességhatárokra vonatkozóakat). A Husqvarna PowerParts választék
egyes árucikkeinek használata közúti forgalomban nem feltétlenül engedélyezett (ez országonként eltérő).
Erről bővebb információt a Husqvarna márkakereskedésekben kaphatsz. A képeken látható járművek
egyes részleteikben különbözhetnek a széria modelltől, rajtuk részben felár ellenében kapható speciális
felszerelések is láthatók. A járművek felszereltségére, teljesítményére, méretére, tömegére és
megjelenésére vonatkozó adatokat minden kötelezettség nélkül adjuk meg, tévedések, szedési és
sajtóhibák, gépelési hibák előfordulhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk. Vedd figyelembe, hogy a
modellspecifikációk országról országra változhatnak.

➤ Átfogó

A GONDTALAN
VEZETÉS ÉLMÉNYE

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
www.husqvarna-motorcycles.com
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SZOLGÁLTATÁSOK A TELJES
SZABADSÁG ÉRDEKÉBEN

EXTENDED
WARRANTY

KITERJESZTETT GARANCIA A HUSQVARNA MOTORODRA

GARANCIÁLIS ALKATRÉSZEK A-TÓL Z-IG*

BIZTONSÁG ÉS KIVÁLÓ MINŐSÉG

Az ügyfélkártyádon megtalálod az összes fontos adatot és kapcsolattartói
elérhetőséget. Így garanciális esetekben egész Európában gyors támogatást
biztosítunk.

ÜGYFÉLKÁRTYA
Név:
CarGarantie-szám:
KEN
ÉRHETŐSÉGE
E
AZ ALÁBBI EL NK RENDELKEZÉSEDRAlvázszám:
LU
ÁL
N
SE
SZÍVE

Motorkerékpár kereskedés:

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

HOSSZÚTÁVÚ BIZTONSÁG
A szerződéskötéskor átadott garanciajegy d okumentálja
garanciaigényedet és a motorod rendszeres
karbantartását.

10 %
0%

Anyagköltség

Munkaerő költség

100 000 km felett

EGYEDI SZEMÉLYES ÜGYFÉLKÁRTYA

80 %

100 000 km-ig

EXTENDED
WARRANTY

90 %

90 000 km-ig

A garancia a motorkerékpár valamennyi részegységére kiterjed, a tipikus kopó alkatrészek kivételével, mint például a fékbetétek,
a gumiabroncsok vagy az izzók. A Husqvarna Garanciacsomag természetesen akkor is védelmet nyújt, ha a garancia időtartama alatt több
sérülés is keletkezik a motorodon. A hivatalos Husqvarna márkakereskedőd szívesen nyújt részletesebb tájékoztatást.

Csak 50 000 kilométert meghaladó futásteljesítménytől
kezdődően kell – kizárólag anyagköltségek esetén –
a megtett kilométerekkel arányos, méltányos önrészt
állnod.

100 %

80 000 km-ig

A garancia akkor is átvállalja a teljes anyagköltséget és
munkadíjat a javítások esetén, ha a járműved többször is
meghibásodott.

70 000 km-ig

Egy Husqvarna Motorcyles motorkerékpárral mindig a legnagyobb mértékű biztonsággal és minőséggel felvértezve haladsz előre u tadod.
A Husqvarna Extended Warranty Garanciacsomag megbízhatóan véd minden motorozás során. Annak érdekében, hogy további 10 évet
biztonságban, zavartalanul és javítási költségektől mentesen* motorozhass, nem sokkal a Husqvarna gyártói garancia lejárta előtt, további
12 vagy 24 h ónapra szólógaranciát igényelhetsz. A kiterjesztett garanciát ezután 12 havonta –nem sokkal a garancia lejárata előtt
–meghosszabbíthatod m
 otorkerékpárod 12 éves koráig vagy 80 000 km futásteljesítmény eléréséig.

ANYAGKÖLTSÉG TÉRÍTÉSE A MEGHIBÁSODOTT
 LKATRÉSZ  ÜZEMI TELJESÍTMÉNYE SZERINT
A

60 000 km-ig

GARANTÁLT MEGBÍZHATÓ
KÖLTSÉGVISELÉS

50 000 km-ig

BIZTONSÁG ÉS CSÚCSMINŐSÉG GARANCIA ÚJ ÉS HASZNÁLT MOTORKERÉKPÁROKRA

© CG Car-Garantie Versicherungs-AG

a gyújtásrendszer elektronikus alkatrészei
a károsanyag kibocsátást csökkentő
rendszer elektronikus alkatrészei
a motor olajkörében lévő
összes belső alkatrész
a motorvezérlés elektronikus alkatrészei
a sebességváltó összes belső alkatrésze
ABS fordulatszám érzékelő
ABS vezérlőegység
első teleszkópos villa (motorkerékpár)
féknyereg
fékrásegítő
főfékhenger
fűtött kormánymarkolat
(motorkerékpár)

generátor / áramfejlesztő
hátsó lengővilla
(motorkerékpár)
hengerfejtömítés
hűtővíz-hőmérséklet-érzékelő
keret
kormánycsapágy (motorkerékpár)
középsztender
motorolajhűtő
műszerfal / műszercsoport
oldalsztender
önindító / indítómotor
termosztát
tüzelőanyag-szintjelző jeladó
vízhűtő (motor)

esetén:
Kárügyintézés
ésekben
csolatos kérd
Garanciával kap
ww w.cargara

*A részletekről motorkerékpár-kereskedőd készséggel tájékoztat, a CG Car-Garantie Versicherungs-AG részletes feltételei alapján.

ntie.hu

Jelen felsorolás csak példaként szolgál, nem tartalmazza az alkatrészek teljes jegyzékét. *A részletekről motorkerékpár-kereskedőd készséggel tájékoztat, a CG Car-Garantie Versicherungs-AG részletes feltételei alapján.

