TRYGGHET PÅ VÄGEN

FÖRLÄNGD GARANTI OCH SERVICEPLANER FÖR DIN BIL

BEVARA DIN BIL I
TOPPSKICK, HELA VÄGEN
MOPAR ® VEHICLE PROTECTION vet att din bil behöver olika
tillsyn vid olika tidpunkter i bilens liv, det är därför vi har
utformat ett skräddarsytt utbud av tjänster för dig och din
bil från Mopar - officiell servicepartner till FCA.
Vårt mål är att säkerställa att din körupplevelse alltid ska
vara komfortabel och trygg, med vetskapen att din bil är i
samma perfekta skick som när du köpte den.
VÄLJ DEN SERVICEPLAN SOM PASSAR DINA KÖRVANOR BÄST.

MAXIMUM CARE 04

EASY CARE 08

UTÖKAD VÄGASSISTANS 12

MAXIMUM CARE
Garanterar dig fullständig sinnesro
även efter att fabriksgarantin har
gått ut.
Maximum Care ger dig ett
fullständigt skydd för mekaniska
och elektroniska komponenter i
din bil.
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FÖRLÄNG GARANTIN PÅ DIN BIL MED EN ANPASSAD GARANTIPLAN.
Det enklaste sättet att fortsätta dra nytta av den expertis om din bil som bara FCA kan erbjuda dig.
Våra garantiplaner är flexibla utefter dina behov och ger dig fullständig sinnesro under hela den period du väljer.
FÖRLÄNGT SKYDD FÖR DIN BIL I UPP TILL 5 ÅR.
Välj den garantiplan som passar dina behov och din körstil bäst.

ÅR I TILLÄGG TILL DEN 3-ÅRIGA FABRIKSGARANTIN
MAXIMAL KÖRSTRÄCKA*

+1 ÅR

+2 ÅR

160.000 KM

200.000 KM

Garantiplanen täcker alla kostnader för reservdelar och arbete som krävs för garantiåtgärden.

KLARA OCH TYDLIGA FÖRDELAR UTAN OFÖRUTSEDDA KOSTNADER
TÄCKNING I HELA EUROPA

SKYDDAR DIG MOT PRISHÖJNINGAR
BEROENDE PÅ INFLATION, MOMS, RESERVDELS- ELLER ARBETSKOSTNADER

ARBETET UTFÖRS ALLTID AV SPECIALISERADE
TEKNIKER MED RÄTT VERKTYG SOM ÄR AUKTORISERADE AV TILLVERKAREN.

VÄGASSISTANS**

*Från bilens första registreringsdag.
*För Fiat Ducato Camper gäller andra alternativa körsträckor.
**För mer information om vägassistans, gå till sida 12.
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GARANTERAR ATT ORIGINALDELAR FÖR DIN BIL ALLTID
ANVÄNDS

MAXIMUM CARE
100% TRYGGHET, OAVSETT VART RESAN BÄR.
Skyddet omfattar alla mekaniska och elektriska komponenter.
MAXIMUM CARE är formad för att utöka fabriksgarantin och ge
maximalt med värde för pengarna.
VILKA KOMPONENTER OMFATTAS?
MOTOR

CHASSIKOMPONENTER

VÄXELLÅDA

BROMSAR

MOTORKYLSYSTEM
OCH BRÄNSLESYSTEM

SYSTEM FÖR KROCKSKYDD

KRAFTÖVERFÖRING

INSTRUMENTERING

STYRNING

INFOTAINMENTSYSTEM

KLIMATANLÄGGNING

ELSYSTEM

ELEKTRISKA KOMPONENTER

VÄGASSISTANS inkluderat

MAXIMUM CARE garantiplan kan tecknas för bilar upp till två års
ålder, men med prisfördel före ett års ålder. För att garantin ska
gälla måste fordonet servas enligt tillverkarens anvisning.
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EASY CARE
Det enklaste sättet att täcka bilens
schemalagda serviceintervaller under
tidens gång.
Du kan i lugn och ro boka tid för
service när det är dags - det är
redan betalt och klart.
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DAGS FÖR SERVICE?
VI HAR DEN RÄTTA BLANDNINGEN AV EXPERTIS, VÄRDE OCH BEKVÄMLIGHET FÖR DIG.
Slipp framtida servicekostnader genom att välja den serviceplan som passar dig. Med en serviceplan håller
du alltid din bil i toppskick och du slipper bry dig om vad en service kommer kosta. Easy Care kan tecknas när
som helst innan bilens första service.
Välj tid och körsträcka som passar dina körvanor.
AVTALSTID
MAXIMAL KÖRSTRÄCKA*
MAXIMAL KÖRSTRÄCKA*
MAXIMAL KÖRSTRÄCKA*

2 ÅR

3 ÅR

30.000 KM
-

45.000 KM
90.000 KM
120.000 KM

4 ÅR
60.000 KM
120.000 KM
160.000 KM

5 ÅR
75.000 KM
150.000 KM
200.000 KM

Priset inkluderar alla delar, arbete och vätskor som behövs för att utföra schemalagd service för din bil.
KLARA OCH TYDLIGA FÖRDELAR UTAN OFÖRUTSEDDA KOSTNADER
TÄCKNING I HELA EUROPA

SKYDDAR DIG MOT PRISHÖJINGAR
BEROENDE PÅ INFLATION, MOMS,
RESERVDELS- ELLER ARBETSKOSTNADER

GARANTERAR ATT ORIGINALDELAR FÖR DIN BIL ALLTID
ANVÄNDS

ARBETET UTFÖRS ALLTID AV
SPECIALISERADE TEKNIKER MED
RÄTT VERKTYG SOM ÄR AUKTRISERADE AV TILLVERKAREN.

FULLSTÄNDIG GENOMGÅNG
AV BILEN OCH UPPDATERING
AV MJUKVARA

VÄGASSISTANS**

*Från bilens första registreringsdag.
**För mer information om vägassistans, gå till sida 12.
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24 MÅNADERS GARANTI PÅ
RESERVDELAR OCH ARBETE

EASY CARE
ETT FAST PRIS FÖR BILENS SERVICE.
Våra serviceplaner är utformade för att du ska slippa tänka på
framtida kostnader för service. Med en serviceplan missar du
aldrig en service och med en bil i toppskick maximerar du dess
livslängd.
Dålig timing för service existerar inte längre - allt är redan löst och
du kan i lugn och ro boka tid när det är dags.

SCHEMALAGD SERVICE

Utbyte av delar och underhållsarbete utöver det som anges i bilens servicehäfte
ingår inte i EASY CARE.
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UTÖKAD
VÄGASSISTANS
Vår utökade vägassistans - Free to
Go - hjälper dig med ett stort antal
tjänster för eventuella problem du
kan stöta på under resan.
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RES FRI FRÅN ORO.
Om du mot förmodan skulle råka ut för ett driftstopp på din bil finns vår omfattande assistansservice till din hjälp.
Det Europeiska assistansprogrammet erbjuder ett stort antal tjänster för alla eventuella problem du kan stöta
på under resan.
SERVICEAKTIVERAD VÄGASSISTANS.
När du gör Service Original på en FCA märkesverkstad får du ett års FCA Vägassistans utan extra kostnad.
Vägassistansen ger dig trygg och kostnadsfri hjälp vid driftstopp 24 timmar om dygnet i hela Europa. Kan inte
felat lösas på plats får du hjälp med bärgning, hemtransport, övernattning samt hem- eller vidrareresa.
Serviceaktiverad vägassistans erbjuds till alla FCA-bilar vid service på FCA märkesverkstäder i Sverige.

VÄGASSISTANS

*Serviceaktiverad vägassistans gäller för bilar upp till 10 års ålder
vid servicetillfället och som är marknadsförda av FCA i Europa.
För Fiat Ducato husbilar gäller ett särskilt vägassistansprogram.

ROADSIDE ASSISTANCE
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UTÖKAD VÄGASSISTANS,
OM OTUREN ÄR FRAMME.
Free to Go ger dig trygghet i hela Europa och inkluderar:

MOBIL VERKSTAD

HOTELLVISTELSE

Om din bil inte är i skick att fortsätta
resan behöver du inte oroa dig, FREE
TO GO Assistance Service skickar
ut en operatör (om möjligt) för att
reparera den. Kan den inte åtgärdas
på plats bärgas din bil till närmaste
auktoriserade märkesverkstad*.

Om bilen blir stillastående mer än 50
km från ditt hem får du bo på ett lokalt
hotell i upp till fem nätter.

ÅTERVÄND HEM
ELLER FORTSÄTT RESAN

LÅNEBIL

Om bilen blir stillastående mer
än 50 km från ditt hem kommer
kostnaderna för din hemresa eller din
fortsatta resa (med tåg eller flyg) att
återbetalas.

Om reparationen av din bil tar mer än
fyra timmar kan du dra nytta av en
lånebil.

HJÄLP NÄR DU BEHÖVER DET

BOGSERING

På hjälplinjen får du assistans dygnet
runt årets alla dagar.

Om bilen inte kan repareras på
plats bärgas bilen till närmaste
märkesauktoriserade verk-stad.

Fråga din återförsäljare om alla tjänster som ingår och vilka villkor som gäller.
*Kunden får betala för ev. bränsle, arbete samt material som krävs för reparationer
som inte täcks av garantin.
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Mopar® Vehicle Protection förlängda garanti- och serviceplaner är utformade för att säkerställa att din körupplevelse alltid ska vara
komfortabel och bekymmersfri. Fråga din återförsäljare om våra skräddarsydda tjänster där alla ingrepp utförs av kvalificerade tekniker.

Mer information och nyheter om produktutbudet hittar du på:
ALFAROMEO.SE, FIAT.SE, FIATPROFESSIONAL.SE, JEEP.SE, ABARTHCARS.SE

Mopar’s produkter och tjänster utvecklas ständigt.
Vi förbehåller oss därför rätten att ändra innehåll och villkor
för MOPAR VEHICLE PROTECTION utan särskild avisering.
Informationen i broschyren var korrekt vid tryckningen.

