Suzuki
Extra Garantie
Informatie en tarieven 2018

Kies voor extra zekerheid
Kiezen voor een Suzuki betekent kiezen voor jarenlang veilig, comfortabel
en voordelig autorijden. Op je nieuwe Suzuki heb je standaard 3 jaar volledige fabrieksgarantie (max. 100.000 km). Ben je niet van plan om je auto
binnen 3 jaar in te ruilen of te verkopen? Dan is het verstandig om te kiezen
voor 12 of 24 maanden Suzuki Extra Garantie.

Langer zorgeloos rijden
Suzuki Extra Garantie* is een verzekering waarmee je ook na de 3 jaar fabrieksgarantie niet voor onverwachte reparatiekosten komt te staan. Reparaties aan bijvoorbeeld motor, koelsysteem, versnellingsbak, elektrische
installatie of stuurinrichting zijn door deze verzekering gedekt. Kosten voor
regulier onderhoud en normale slijtage zijn natuurlijk niet inbegrepen. De
uitgebreide dekkingsvoorwaarden vind je in de voorwaardenbrochure. Heb
je vragen? Die beantwoordt je Suzuki-dealer natuurlijk graag.

1 of 2 jaar extra garantie
Je kunt de extra garantie afsluiten bij aankoop van je nieuwe Suzuki of
tijdens de gehele fabrieksgarantieperiode. De extra garantie gaat in op het
moment dat de fabrieksgarantie afloopt. Je kunt kiezen voor:
• 12 maanden extra garantie (of tot max. 125.000 km)
• 24 maanden extra garantie (of tot max. 150.000 km)
Met deze extra garantie kun je nog langer zorgeloos genieten van je Suzuki.
Bovendien verhoogt het de waarde van je Suzuki als je besluit hem te
verkopen tijdens de looptijd van de extra garantieperiode. De Suzuki Extra
Garantie is namelijk kenteken-gebonden en blijft dus ook geldig voor de
nieuwe eigenaar.

De voordelen op een rij
Redenen genoeg om te kiezen voor Suzuki Extra Garantie:
• 12 of 24 maanden extra zekerheid
• Geen onverwachte reparatiekosten
• Geen eigen risico
• Overdraagbaar bij de verkoop van de auto
• Ook buiten Nederland geldig
• Reparatie met uitsluitend originele Suzuki-onderdelen.
• Reparatie bij alle officiële Suzuki-dealers
• Eenmalige afsluitkosten

Nu afsluiten?
Je kunt Suzuki Extra Garantie afsluiten bij jouw Suzuki-dealer.
Hij informeert je graag over alle mogelijkheden.
www.suzuki.nl/services/extra-garantie
* Suzuki Extra Garantie is een verzekeringsproduct van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij
Kvk: 10019550 - Vergunningsnummer: 12000483

Tarieven Suzuki Extra Garantie
Geldig t/m 31 december 2018
Benzine
Model

12 mnd. Suzuki
Extra Garantie*

24 mnd. Suzuki
Extra Garantie*

(of tot max. 125.000 km)

(of tot max. 150.000 km)

Alto

€ 239,-

€ 441,-

Celerio

€ 239,-

€ 441,-

Splash

€ 264,-

€ 488,-

Ignis

€ 292,-

€ 541,-

Swift

€ 292,-

€ 541,-

Baleno

€ 292,-

€ 541,-

SX4

€ 329,-

€ 608,-

S-Cross

€ 329,-

€ 608,-

Vitara

€ 329,-

€ 608,-

Jimny

€ 415,-

€ 767,-

Kizashi

€ 454,-

€ 840,-

Grand Vitara

€ 454,-

€ 840,-

12 mnd. Suzuki
Extra Garantie*

24 mnd. Suzuki
Extra Garantie*

Diesel
Model

(of tot max. 125.000 km)

(of tot max. 150.000 km)

Swift

€ 362,-

€ 669,-

SX4

€ 407,-

€ 752,-

S-Cross

€ 407,-

€ 752,-

Vitara

€ 407,-

€ 752,-

*Consumentenprijs (incl. assurantiebelasting)

Interesse? Meer weten?
Alle informatie over de Suzuki Extra Garantie en
de uitgebreide voorwaarden kun je lezen in de
voorwaardenbrochure en onze website. Voor het
afsluiten van de Suzuki Extra Garantie kun je bij
jouw Suzuki-dealer terecht.

Alcredis Finance B.V.
Postbus 402 - 4130 EK Vianen
Suzuki Klantenservice
T 0800 - 4789854 (0800-4SUZUKI)
(gratis, op werkdagen van
09.00 - 20.00 uur)

www.suzuki.nl/services/extra-garantie

E klantenservice@suzuki.nl

