ŠKODA EXTRA GARANTIE
TWEE JAAR EXTRA VERZEKERD TEGEN ONVERWACHTE KOSTEN
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ŠKODA EXTRA GARANTIE
Gefeliciteerd met uw ŠKODA. Wij vertrouwen erop dat

Uitgebreide dekking.

u er jarenlang met veel plezier in zult rijden. Immers, met

Helaas is pechvrij rijden nooit gegarandeerd. Met ŠKODA

de aanschaf van een ŠKODA heeft u gekozen voor

Extra Garantie heeft u een uitgebreide dekking. Als er

kwaliteit en betrouwbaarheid. Uw ŠKODA-dealer staat

zich binnen de termijn van de 24 maanden een defect

garant voor zorgeloos rijplezier.

voordoet als gevolg van een mechanische en/of
elektronische storing, dan zal dit door uw ŠKODA-dealer

24 maanden extra verzekerd.

hersteld worden.

Alle nieuwe ŠKODA modellen worden geleverd met
2 jaar fabrieksgarantie. Met ŠKODA Extra Garantie

Mocht u onverhoopt een mankement hebben aan

bent u nog eens twee jaar extra beschermd tegen

bijvoorbeeld de versnellingsbak of aircopomp, dan kunt u

onverwachte reparatiekosten. U blijft controle houden

ervan op aan dat dit gratis, snel en vakkundig door ons

over uw mobiliteitskosten. U heeft dus 24 maanden

wordt verholpen. Uitgezonderd zijn kosten voor

bovenop de gebruikelijke fabrieksgarantie.

reparaties die tot normale slijtage en onderhoud worden

Onderdelen en loonkosten worden 100% vergoed,

gerekend. Uiteraard dient uw ŠKODA ook volgens de

want u heeft geen eigen risico.

fabrieksvoorschriften te zijn onderhouden.

ONDERHOUD
Wanneer u aanspraak wilt blijven maken op 24 maanden extra garantie, dan is het van belang dat al het
voorgeschreven onderhoud aan uw auto tijdig wordt uitgevoerd. U kunt hiervoor terecht bij uw ŠKODA-dealer.
Mobiliteitsgarantie.
Wanneer onderhoud en reparaties door ons uitgevoerd worden, blijft uw ŠKODA Mobiliteitsgarantie van kracht.
Met deze gratis pechhulp (24 uur per dag) van ŠKODA en de bijbehorende complete en snelle hulpverlening weet
u zeker dat u altijd mobiel blijft. Zowel in Nederland als in het buitenland. Kijk voor meer informatie over de
Mobiliteitsgarantie op www.skoda.nl

DE VOORDELEN VAN ŠKODA EXTRA GARANTIE
• 2 jaar extra zekerheid tegen onverwachte kosten.
• Geen eigen risico: onderdelen en loonkosten worden 100% vergoed.
• U kunt terecht bij alle ŠKODA-dealers.
• Overdraagbaar bij particuliere verkoop, verkoop uw auto met garantie.
• Zeer scherpe tarieven.

NU EXTRA SCHERP GEPRIJSD
ŠKODA ‘Extra Garantie’
Duur

2 + 2 jaar, max. 100.000 km

2 + 2 jaar, max. 150.000 km

CITIGO, FABIA, SCALA

€ 189,-

€ 239,-

OCTAVIA, KAROQ, SUPERB, KODIAQ

€ 289,-

€ 339,-

Inclusief 21% BTW

De garantie verloopt na 4 jaar of bij het bereiken van de maximale kilometrage.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN ŠKODA EXTRA GARANTIE.
Duur
De extra garantie is geldig gedurende een periode
van 24 maanden, aansluitend op de tweejarige
fabrieksgarantie.
Geldigheidsgebied
De garantie is van kracht in landen van de Europese
Economische Ruimte (EER) en Zwitserland,
Noorwegen, Liechtenstein, Andorra en San Marino.
Vergoedingen
1.	De verzekeringsmaatschappij verleent schadevergoeding in het geval van een mechanische of
elektronische storing binnen de overeengekomen
periode waardoor reparatie noodzakelijk is.
2.	De ŠKODA-dealer wendt de schadevergoeding
aan om de storing te herstellen.
3.	De reparateur kan, indien een onderdeel moet
worden vervangen, een origineel ruilonderdeel
gebruiken.
4.	Indien een storing optreedt, valt onder de
garantie eveneens testen, meten en afstellen
indien noodzakelijk in verband met het herstel
van de storing.
5.	Er vindt geen reparatie plaats indien de
reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde van
het motorrijtuig ten tijde van het optreden van
een storing. In dat geval wordt een vergoeding

uitgekeerd aan de eigenaar van het voertuig gelijk
aan het verschil tussen de dagwaarde en de
restwaarde van het motorrijtuig.
Schadevaststelling
1.	De schade en kosten worden vastgesteld door
de ŠKODA-dealer.
2.	Buitenland: Indien de reparatie in het buitenland
moet worden uitgevoerd is de koper verplicht de
mechanische of elektronische storingen te
melden aan de ŠKODA-dealer. In deze gevallen
dient koper eerst voor de reparatie te betalen en
vervolgens de reparatiefactuur in te dienen bij de
ŠKODA-dealer. De kosten die voor vergoeding in
aanmerking komen zijn niet hoger dan de kosten
voor dergelijke reparaties in Nederland.
Verplichtingen
Koper is verplicht:
1.	Om alle voorgeschreven onderhoudsbeurten en
reparaties te laten uitvoeren volgens
fabriekseisen;
2.	Een expert toe te staan om het beschadigde
motorrijtuig op elk moment te onderzoeken en op
verzoek van de expert hem informatie te
verschaffen die hij nodig heeft om de schade te
beoordelen;
3.	De schade zoveel mogelijk te beperken;

4.	Op verzoek, aan de hand van bewijsstukken, aan
te tonen dat het motorrijtuig alle voorgeschreven
onderhoudsbeurten heeft gehad;
5.	Een schade die onder de garantie valt zo spoedig
mogelijk te melden bij de ŠKODA-dealer, doch
uiterlijk binnen één maand. ln elk geval dienen
schaden binnen de garantieperiode te worden
gemeld;
6.	Alle reparaties die vallen onder deze garantie te
laten verrichten door de ŠKODA-dealer of op
diens verzoek bij een andere reparateur.
Uitsluitingen
1.	Van de verzekering is uitgesloten: schade
a.	als gevolg van onderhoud en/of reparatie.
Deze kosten komen voor rekening van de
dealer die de reparatie of het onderhoud
heeft uitgevoerd;
b.	aan onderdelen welke niet gecertificeerd zijn
door de fabrikant;
c.	als gevolg van normale slijtage;
d.	aan de volgende onderdelen:
		 1.	Audio en audiovisuele onderdelen die
niet door de fabriek of importeur zijn
ingebouwd of geleverd en door de
officiële dealer zijn geplaatst;
		2.	
Glas;
		 3.	Koppelingsplaat en drukgroep,
remtrommels, remschijven en -blokken,

banden, veren/springveren en
(pneumatische) schokdempers;
		 4.	Chassis- en carrosserieonderdelen,
afneembaar dak (hardtop) en cabrioletdak
(mechanische en elektronische onderdelen
uitgezonderd);
		 5.	Zekeringen en gloei- en halogeenlampen;
		 6.	Ontstekingsbougies en tevens
verbruiks-goederen zoals olie, oliefilters en
antivries, tenzij deze direct gerelateerd zijn
aan gebreken die onder de dekking vallen;
		 7.	Interieurdelen waaronder bekledingen,
matten, dashboard, geluidsdempingen,
dashboardkastjes/opbergvakken, asbak,
zonneklep, hoedenplank en sierlijsten;
		 8.	Externe afwerkingsmaterialen waaronder
sierlijsten, dorpellijsten, emblemen en
sierroosters;
		 9.	Accu‘s, behalve bij uitval van de accu en de
auto niet ouder is dan 36 maanden;
e.	in de volgende situaties, bij de volgende
handelingen en aan de volgende onderdelen:
windgeruis, piepen en ratelen, carrosserieschade,
spuitwerk aan carrosserieonderdelen;
f.	door gebruik van ongeschikte smeermiddelen
en brandstoffen;
g.	die opzettelijk wordt veroorzaakt of het gevolg
is van grove nalatigheid en/of fraude;
h.	door oneigenlijk gebruik of overbelasting;
i.	die optreedt terwijl aan het motorrijtuig een
aanhangwagen of een ander voertuig is
gekoppeld waarvan het totaal gewicht hoger

is dan het maximum trekgewicht dat op
het kentekenbewijs (Voertuigbewijs)
staat vermeld;
j.	als gevolg van voorbereiding tot, oefening
voor of deelneming aan sportevenementen;
k.	aan een motorrijtuig waarvan de
kilometerteller is uitgeschakeld of met een
kilometerteller die niet het werkelijk gereden
aantal kilometers aangeeft;
I.	als gevolg van wijzigingen aan het motorrijtuig
indien deze niet zijn uitgevoerd volgens de
voorschriften van de importeur of fabrikant;
m.	aan camper op- of ombouw en alle daartoe
behorende onderdelen;
n.	tijdens het gebruik van het motorrijtuig op last
van de Nederlandse of vreemde overheid,
behalve wanneer er sprake is van een
werkgever/werknemer-verhouding;
o.	Wanneer de schade het beoogde of zekere
gevolg is van handelen of nalaten van de
gebruiker van het motorrijtuig, of ten gevolge
van onoordeelkundig gebruik.
2.	Er is geen dekking voor schade die het gevolg is
van brand, ontploffing, zelfontbranding, bliksem
inslag, storm, hagel, onweer, aardbeving en
overstromingen of enig onder van buitenaf
komend onheil.
3.	Alle indirecte schade is uitgesloten van schadevergoeding. Onder indirecte schade wordt ondermeer verstaan kosten van wegslepen,

telefoonkosten, vertraging, opslagkosten, kosten
voor een huurauto, alsmede verlies als gevolg van
vertraging en schade aan niet-gedekte onderdelen.
4.	Er is geen dekking indien verzegelingen
zijn verbroken.
5.	Motorrijtuigen die zijn opgevoerd door een
andere partij dan een partij die is goedgekeurd
door de fabrikant of de importeur zijn van de
dekking uitgesloten.
6.	Schade veroorzaakt door een onderdeel dat
zelf toe is aan reparatie of onderhoud.
7.	Wanneer een niet gedekt onderdeel de
functionaliteit van een gedekt onderdeel
belemmert.
8.	Indien de fabrikant en/of de importeur een
motorrijtuig terugroept vanwege een structureel
technisch gebrek, zijn dit structurele gebrek noch
enigerlei kosten in verband met het terugroepen
gedekt. Het gebrek wordt in dit geval kosteloos
hersteld door de fabrikant en/of importeur.
9.	Schade welke door een andere verzekering
en/of garantie vergoed wordt.

Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit.

SKO19B300

ŠKODA Financial Services

