alebo 24 mesiacov dodatočnej záruky (vek motocykla do 12 rokov alebo do 80 000 najazdených km)
➤ Rozsiahla ochrana pred nákladmi na opravu
➤ Uhradenie nákladov na základe odpovedajúcej hodnoty
➤ Platnosť v celej Európe
➤ Vysoká istota plánovania
➤ Zachovanie hodnoty tvojho motocykla
➤ Možnosť prenesenia záruky pri predaji motocykla
➤ Likvidácia prostredníctvom tvojho predajcu bez zbytočnej byrokracie

BEZSTAROSTNÁ
JAZDA

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
www.husqvarna-motorcycles.com

© 2020, Husqvarna Motorcycles GmbH

Fotos: R. Schedl, H. Mitterbauer

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
Nie je vhodné napodobňovať!
U zobrazených jazdcov sa jedná o profesionálnych motocyklistov. Fotografie vznikli na uzatvorených
pretekárskych okruhoch alebo uzatvorených cestách. Spoločnosť Husqvarna upozorňuje všetkých
motocyklistov na to, aby nosili predpísaný ochranný odev a jazdili zodpovedne, ako aj v súlade s príslušnými
ustanoveniami pravidiel cestnej premávky.
Motocykle zobrazené v tomto prospekte sú určené na cestnú premávku len v homologizovanom vybavení.
Pri kúpe a uvádzaní motocykla do prevádzky je bezpodmienečne potrebné dbať na bezpečnostné pokyny
a varovania, uvedené v uživateľskej príručke (predovšetkým predpísané rýchlostné obmedzenia). Modely
Husqvarna Sport Minicycle a modely Motocross sú súťažné stroje, ktoré nie sú schválené na prevádzku po
verejných komunikáciách. Bližšie informácie vám k tomu poskytne váš Husqvarna predajca. Zobrazené
vozidlá sa môžu v jednotlivých detailoch líšiť od sériových modelov a zobrazujú sčasti doplnkovú výbavu,
ktorá je dostupná za príplatok. Všetky údaje, týkajúce sa rozsahu dodávky, vzhľadu, výkonu, hmotnosti
a rozmerov motocykla sú nezáväzné, omyly, tlačové chyby, chyby v sadzbe a preklepy sú vyhradené;
príslušné zmeny ostávajú vždy vyhradené. Upozorňujeme, že špecifikácie modelov sa môžu v jednotlivých
krajinách líšiť.
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TVOJE VÝHODY PRE
ABSOLÚTNU SLOBODU

EXTENDED
WARRANTY

NADVÄZUJÚCA PREDĹŽENÁ ZÁRUKA PRE TVOJ MOTOCYKEL HUSQVARNA

BEZPEČNOSŤ A ŠPIČKOVÁ KVALITA

Na svojej zákazníckej karte nájdeš všetky dôležité údaje a kontaktné osoby.
V prípade škodovej udalosti v rámci celej Európy tak získaš rýchlu podporu.

ZÁKAZNÍCKA KARTA
Meno:

TNÁ OSOBA
VAŠA KONTAK

VIN:

Husqvarna partner:
i:
dovej udalost
V prípade ško
ce sa záruky:
Otázky týkajú
ww w.cargara

*Podľa bližších podmienok spoločnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

ÍPADY:
ČísloPR
záruky:
PRE VŠETKY

80 %
70 %
60 %
50 %

20 %
10 %

TO JE SILNÁ ZARUČENÁ OCHRANA
Záručné doklady, ktoré obdržíš pri uzatvorení zmluvy,
dokumentujú nároky na uplatnenie záruky a pravidelnú
servisnú starostlivosť tvojho motocykla.

0%

Náklady na materiál

Náklady na prácu

nad 100 000 km

30 %

do 100 000 km

40 %
do 90 000 km

TO JE INDIVIDUÁLNA OSOBNÁ ZÁKAZNÍCKA KARTA

90 %

do 80 000 km

EXTENDED
WARRANTY

Až po najazdení viac ako 50 000 kilometrov z aplatíš len pri nákladoch za materiál - odstupňovaný v lastný
podiel podľa odpovedajúcej hodnoty, na základe
skutočne najazdených kilometrov.

100 %

do 70 000 km

Záruka sa vzťahuje takmer na všetky konštrukčné diely. Nevzťahuje sa len na typické opotrebiteľné diely, ako napríklad brzdové obloženie,
pneumatiky, žiarovky. Záručný balík Husqvarna sa vzťahuje aj na škody, ktoré sa v priebehu platnosti záruky vyskytnú viackrát. Bližšie
informácie ti rád osobne poskytne tvoj autorizovaný predajca Husqvarna.

Pri opravách sú hradené všetky náklady na prácu
a materiál a to aj v tom prípade, ak sa na tvojom vozidle
vyskytne škoda viackrát.

ÚHRADA MATERIÁLOVÝCH NÁKLADOV PODĽA
PREVÁDZKOVÉHO VÝKONU POŠKODENÉHO DIELA  

do 60 000 km

S motocyklom Husqvarna Motorcycles si vždy na ceste vpred a pritom stále vybavený najvyššou mierou bezpečnosti a kvality, keďže
so záručným balíčkom Husqvarna si spoľahlivo chránený na všetkých tvojich cestách. Krátko pre v ypršaním Husqvarna-záruky výrobcu
si môžeš uzatvoriť n adväzujúcu záruku na 12 alebo 24 mesiacov a jazdiť tak bez akýchkoľvek s tarostí, nákladov na opravu a bezpečne
ďalšich 10 rokov.* Túto záruku si môžeš krátko pred jej vypršaním predĺžiť o ďalších 12 mesiacov, o pakovane (až do veku vozidla
12 rokov od jeho prvej r egistrácie alebo do celkového počtu 80 000 najazdených kilometrov).

TO JE ZARUČENE
SPOĽAHLIVÁ NÁHRADA
NÁKLADOV NA OPRAVU

do 50 000 km

ZÁRUKA PRE NOVÉ A JAZDENÉ MOTOCYKLE

ZÁRUKA NA KONŠTRUKČNÉ DIELY OD A DO Z*

© CG Car-Garantie Versicherungs-AG

alternátor/generátor
bočný stojan
čelné ložisko riadenia (motocykel)
chladič (motor)
chladič oleja - motor
elektronické časti zapaľovania
elektronické súčiastky
riadenia motora
elektronické súčiastky
výfukového systému
hlavný brzdový valec
hlavný stojan
kombinovaný prístroj
posilňovač bŕzd
rám

riadiaca jednotka ABS
snímač otáčok ABS
snímač palivovej nádrže
snímač teploty
štartér
strmeň brzdy
súčiastky spojené s obehom oleja
termostat
tesnenie hlavy valcov
vidlica predného kolesa
(motocykel)
vnútorné časti prevodovky
vyhrievaná rukoväť
výkyvná vidlica zadného
kol. (motocykel)

ntie.sk

Tento prehľad slúži ako príklad a nepredstavuje kompletný zoznam konštrukčných dielov. *Podľa bližších podmienok spoločnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

