DOBRE SAMOPOCZUCIE I PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY.
Mopar® Vehicle Protection - zawsze po Twojej stronie.

MAXIMUM CARE

Obejmuje ochroną elementy mechaniczne i elektryczne,
wydłużając gwarancję pojazdu.

Utrzymuj swój samochód w najlepszym stanie
dzięki usługom MOPAR® VEHICLE PROTECTION.
Szeroki wybór kontraktów serwisowych zatwierdzonych przez Fiat Chrysler Automobiles, przygotowanych i dopasowanych tak, by
należycie zadbać o Twój samochód.

MAXIMUM CARE:
100% świętego spokoju, niezależnie od tego, dokąd się wybierasz.
Gwarantowana pewność poprzez wydłużenie gwarancji na samochód poza gwarancję fabryczną, nawet
do 5 lat. Pakiet ochronny stworzony z myślą o wszystkich komponentach mechanicznych i elektrycznych.
Przygotowany jako uzupełnienie standardowej gwarancji producenta i zapewnienie, że otrzymasz
świadczenie o najlepszym stosunku jakości do ceny.
MAXIMUM CARE oferuje Ci spokój ducha przez cały czas trwania usługi do wskazanego
limitu przebiegu.
WYDŁUŻENIE 2-LETNIEJ GWARANCJI FABRYCZNEJ:

+1 ROK

+2 LATA

+3 LATA

OPCJA 1: rocznie ok. 15 tys. km

45.000 km

60.000 km

75.000 km

OPCJA 2: rocznie ok. 30 tys. km

90.000 km

120.000 km

150.000 km

OPCJA 3: rocznie ok. 40 tys. km

120.000 km

160.000 km

200.000 km

Dla samochodów Fiat Professional oferowane są opcje z limitami przebiegu do 300.000 km.

Z MAXIMUM CARE korzyści są oczywiste i przejrzyste.
REALIZACJA USŁUG NA TERENIE EUROPY

€

ZABEZPIECZA CIĘ PRZED NIEOCZEKIWANYMI I NAGŁYMI WYDATKAMI, INFLACJĄ, WZROSTEM CEN CZĘŚCI I ROBOCIZNY
GWARANCJA, ŻE ZAWSZE STOSOWANE BĘDĄ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
GWARANCJA NA CZĘŚCI ZAMIENNE I ROBOCIZNĘ
OBSŁUGA SERWISOWA REALIZOWANA PRZEZ WYSZKOLONYCH TECHNIKÓW POSŁUGUJĄCYCH SIĘ SPECJALISTYCZNYMI
NARZĘDZIAMI I POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE WYMAGANE PRZEZ PRODUCENTA
INFOLINIA KLIENTA DOSTĘPNA 24H/365

Niezależnie od tego, którą opcję czasu trwania usługi wybierzesz, będziesz miał zapewnioną pełną ochronę dotyczącą usterek komponentów
mechanicznych i elektrycznych.
MAXIMUM CARE pomaga dbać o Twój samochód tak, by działał jak w pierwszym dniu jego zakupu.
Zwiększa wartość odsprzedaży Twojego samochodu. MAXIMUM CARE może być przeniesione na nowego właściciela.

Z MAXIMUM CARE oszczędności są ewidentne.
Gwarantowane przez FCA,
oferują klientowi rzeczywistą
ochronę przed wzrostem cen.

Opcje dopasowane do
indywidualnych potrzeb,
trwające do 5 lat z różnymi
wariantami przebiegu.

Cena obejmje wszystkie
części, robociznę oraz płyny
wymagane do wykonania
naprawy Twojego samochodu.

Co obejmuje MAXIMUM CARE?
SILNIK

ZAWIESZENIE

SKRZYNIA BIEGÓW

HAMULCE

UKŁAD KIEROWNICZY

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

PRZYRZĄDY

UKŁAD KLIMATYZACJI

UKŁAD CHŁODZENIA I ZASILANIA PALIWEM

CZĘŚCI ELEKTRYCZNE

PODZESPOŁY ELEKTRYCZNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Aby gwarancja nie straciła ważności przez cały okres jej
obowiązywania, będziesz musiał dbać o swój samochód
zgodnie z planem serwisowym producenta.

Zapytaj o warunki, zakres ochrony i wykluczenia dotyczące MAXIMUM CARE.

Usługi Finansowe
Istnieje możliwość sﬁnansowania zakupu usługi MAXIMUM
AXIMUM CARE w ramach ﬁnansowania oferowanego przez spółki ﬁnansowe Grupy FCA w Polsce:
Kredytu na ﬁnansowanie zakupu samochodu (dodatkowa
datkowa opcja
pcja kredytu) oferowanego przez FCA-Group Bank Polska S.A.
S
Kredytu na ﬁnansowanie zakupu towarów i usług serwisowych
owych oferowanego przez FCA-Group Bank Polska S.A
S.A.
Umowy leasingu na ﬁnansowanie zakupu samochodu
hodu oferowanego przez FCA Leasing Polska Sp. z o.o.
Więcej informacji i szczegółów dotyczących ww. oferty
erty
ty kredytowej i leasingowej na stronie www.fcabank.pl lub w salonach
salon
sieci sprzedaży
FCA Poland S.A.
Zachęcamy do skorzystania z naszej
nasze
zej oferty!

Więcej spokoju podczas Twoich podróży.
Serwisuj swój samochód zgodnie z zaleceniami producenta, by zminimalizować awarie i zwiększyć swój komfort podróżowania.
Aby w pełni czerpać przyjemność z jazdy, możesz połączyć zalety MAXIMUM CARE z innymi pakietami MOPAR ® VEHICLE
PROTECTION, przygotowanymi i dopasowanymi tak, by jak najlepiej dbać o Twój samochód.

PAKIETY SERWISOWE
EASY CARE
Przedpłacona planowa obsługa serwisowa eliminująca inﬂację i wzrost cen.

PAKIETY USŁUG DODATKOWYCH
ESSENTIAL CARE
Pakiet 2 wizyt kontrolnych sprawdzających podstawowe układy pojazdu, kupony rabatowe na części i akcesoria.
INNE PAKIETY
Zapytaj o pozostałe pakiety i usługi dodatkowe.

Świat MOPAR® VEHICLE PROTECTION nie kończy się tutaj.
Dodatkowe informacje i wiadomości dotyczącze naszych produktów znajdziesz na www.mopar.eu

Zadbaj o swój samochód przez kliknięcie! Zarejestruj się teraz na:

my.alfaromeo.com

my.jeep.com

Czekają na Ciebie indywidualne porady, dedykowane narzędzia i wyjątkowe promocje.

www.mopar.eu

Informacje podane w niniejszym dokumencie przygotowano według stanu na maj 2016.

