
Podaljšano jamstvo za
vozila Mercedes-Benz
Vozite brez skrbi dalj časa.

Vaša avtohiša vas bo z veseljem obveščala:

Jamstveni dokument CarGarantie  
predstavlja prednosti:
**  V njem je zapisana vaša pravica do jamstva.
**   izkazuje redno vzdrževanje vozila pri pooblaščenem 

servisu.
**  jamstvo je prenosljivo, če se v jamstvenem roku zamenja 

lastnik vozila.

Prednosti, ki povišajo vrednost  
 vašega vozila ob prodaji!

Večja vrednost  
za vaš Mercedes
Podaljšano jamstvo za vozila 
Mercedes-Benz.

Pridržujemo si pravico do napak in morebitnih popravkov. 
SL-AG – 107185.2– 0bk – Stanje: 10/2017

Hitra in prilagodljiva obravnava
Znotraj države naj primere, ki jih krije jamstvo, obravnava  
vaš trgovec – vse potrebne stvari bo z veseljem uredil v  
vašem imenu. Obračun bo narejen neposredno med  
družbo CarGarantie in vašo avtohišo, hitro in preprosto.

Če je vaš trgovec predaleč od mesta nastanka škode  
to ni nobena težava! Škodo, ki je nastala v času jamstva, 
lahko 24 ur na dan prijavite prek telefona za nujne primere 
družbe CarGarantie, popravilo pa se lahko izvede v kateri koli 
pogodbeni delavnici znamke Mercedes – povsod po Evropi.

CarGarantie: Jamstvo strokovnjakov
Družba CG Car-Garantie Versicherungs-AG je že skoraj 
50 let med vodilnimi in najbolj izkušenimi jamstvenimi 
strokovnjaki v Evropi. Z nami sodeluje večina vidnejših 
proizvajalcev in uvoznikov ter okoli 23.000 pooblaščenih 
avtohiš vseh znamk vozil.

Kot partner vaše avtohiše vam CarGarantie nudi varnost 
pri nakupu vozila. V primeru poškodb, ki jih krije jamstvo, 
poskrbijo strokovnjaki v avtohišah in pri družbi CarGaratie  
za nemoteno in hitro obravnavo jamstva.

The best or nothing.

Podaljšano jamstvo za

vozila Mercedes-Benz

Jamstveni dokumenti

Brezskrbna vožnja.
Jamstveni dokumenti

Hitra pomoč v škodnem primeru:

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft  

Servis za Slovenijo  

Lemböckgasse 49, Haus 2, Stg. E, A-1230 Dunaj

od ponedeljka do petka  

od 8.00 – 17.00 ure

Tel.       +386 (0)2 62 00-430  

Fax:      +386 (0)2 62 00-439  

E-Mail:  skoda@cargarantie.si

 

107177.1  06/2017

The best or nothing.



 

SEZNAM JE ZGOLJ PRIMER IN NE PREDSTAVLJA  
POPOLNEGA SEZNAMA SESTAVNIH DELOV KRITJA.
* V skladu s prevzemnimi smernicami družbe CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

Aktuator sklopke, Alternator

Dvojni vztrajnik z zobatnim vencem

Elektronske komponente za čiščenje  
izpušnega sistema,  

Elektronski sestavni deli za vžig

Elektronski deli za krmiljenje motorja

Glavni zavorni cilinder, Gretje zadnjega 
stekla (razen loma)

Hladilnik zraka

Jarmski drogi

Krmilna naprava za ABS, Klimatska 
naprava-kompresor, Klimatska  
naprava-kondenzator, Krmilni polž

Motorček brisalcev, Motorček za 
pomik stekel

Motorček za strešno okno,  
Motorček za pomik sedežev

Oljni hladilnik za motor

Pogonska os

Računalnik robotiziranega ročnega 
menjalnika

Senzor vrtljajev za ABS,  
Senzor nivoja goriva, Senzor sedež

Turbo polnilec, Termostat

Uravnava nivoja

Vsi notrajni deli menjalnika, Vklopni aktuator, 
Vodni hladilnik (motor); Vodna črpalka

Ventilator gretja in svežega zraka

Zavorne sedlo, Zaganjalnik, Zračna blazina-airbag; 
Zategovalec pasu

Vzorec zajamčenih delov*

Brezskrbna vožnja
Podaljšano jamstvo za vozila Mercedes-Benz vam nudi 
optimalno zaščito. Z nakupom podaljšanega jamstva za vozila 
Mercedes-Benz ste eno ali dve leti po preteku tovarniške 
garancije dodatno zaščiteni pred nepričakovanimi stroški 
popravila - povsod po Evropi.

Izkoristite prednosti storitve:
• celovito zavarovanje pred stroški popravil, 
• veljavnost po vsej Evropi, 
• povečanje vrednosti vašega Mercedesa.

Povračilo vrednosti
CarGarantie povrne pri popravilu celotno vrednost stroškov 
dela in materiala, tudi v primeru če je vaš Mercedes utrpel  
več škod. Za več informacij se obrnite na vašega trgovca.

Za zaščito stroškov popravila, je vse kar morate storiti to, da 
poskrbite za intervale vzdrževanja v pooblaščenih servisnih 
delavnicah Mercedes-Benz.

Podaljšano jamstvo za  
vozila Mercedes-Benz 


