Inchcape Certified
Pagarinātā servisa garantijas piedāvājums un nosacījumi
Apdrošinātājs: Allianz Global Assistance Europe
Pagarinātā servisa garantijas apdrošināšanas periods:
Transportlīdzekļiem, kuriem ir spēkā esoša ražotāja
garantija
Pagarinātā servisa garantijas apdrošināšana stājas spēkā
tiklīdz beidzas jauna transportlīdzekļa ražotāja noteiktais
garantijas periods vai arī tiek pārsniegts maksimālais
pieļaujamais ražotāja garantijas noteiktais nobraukums
(atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk), tā nodrošinot garantijas
nepārtrauktību.

Transportlīdzekļiem, kuriem beigusies ražotāja garantija
Pagarinātā servisa garantijas apdrošināšana stājas spēkā no
izvēlētā un apdrošināšanas polisē norādītā datuma.
Pagarinātā garantija ir spēkā 12 vai 24 mēnešus, atkarībā no
iespējām, vai arī līdz transportlīdzeklis sasniedz izvēlēto
maksimāli pieļaujamo nobraukumu, atkarībā no tā, kas iestājas
ātrāk.

Garantija ir spēkā līdz transportlīdzeklis sasniedz izvēlēto
Pagarinātās garantijas apdrošināšanas polises termiņu vai
izvēlēto maksimāli pieļaujamo nobraukumu , atkarībā no tā,
kas iestājas ātrāk.

Apdrošināšanas segums būs spēkā pēc 30 dienām vai 1000
nobrauktiem km pēc apdrošināšanas spēkā stāšanās dienas,
atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk.

Pagarinātā servisa garantijas apdrošināšanas iekļautie riski un komponentes*:
*Automašīnām, kuru vecums pārsniedz 6 gadus vai nobraukums ir lielāks par 160 000km, garantijas segums var būt atšķirīgs (7 vai
15 komponentu). Precīzs segums vecākām, vai ar lielu nobraukumu automašīnām ir uzzināms, interesējoties par konkrēto
transportlīdzekli pie pārdevēja, Inchcape Certified salonā, vai auto iegādes brīdī.
** BMW M modeļu un dažām citām, izņēmuma gadījuma vai vecākām automašīnām ir pieejama tikai standarta 6 mēnešu garantija.
Precīzu informāciju par sev interesējošu modeli variet noskaidrot, zvanot uz kādu no Inchcape Certified saloniem, piesakot zvanu
mājas lapā certified.inchcape.lv, vai uz vietas, apmeklējuma laikā.

Dzinējs
Degvielas sistēma
Pārnesumkārba
Bremzes
Ass piekare
Ass piedziņa un ass diferenciālis
Stūre
Sajūgs
Elektriskā sistēma
Gaisa kondicionēšanas sistēma
Dzesēšanas sistēma
Drošības sistēmas
Braukšanas dinamikas sistēmas
Izplūdes sistēma
Komforta elektronika
Aizmugures stikla sildelementi
Siksnas - ir iekļautas ķīļsiksnas, plakansiksnas,
palīgsiksnas un zobsiksnas
Eļļas blīvslēgs, kloķvārpstas priekšējais blīvslēgs,
kloķvārpstas eļļas blīvslēgs, palīgvārpstas eļļas
blīvslēgs, pārnesumkārbas aizmugurējās izvades
blīvslēgs, piedziņas vārpstas blīvslēgs,
diferenciāļa zobrata blīvslēgs un jebkāds eļļas
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blīvslēgs vai starplika, kad ir būtiski noņemt
dzinēju, pārnesumkārbu vai diferenciāli / piedziņas
vārpstu, lai veiktu remontdarbus.
Blīvslēgi (nolaižamais jumts) - iekļauti tikai tie
blīvslēgi, kas ir jumta nolaišanas mehānismā
LED / Lāzergaismas
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Detalizētu seguma sarakstu lūdzam skatieties apdrošināšanas noteikumos.
Citi noteikumi:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Apdrošināšanas segums ir spēkā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā un kontinentālajā Eiropā līdz 84 dienām gadā.
Remontdarbi jāveic Inchcape servisa centros Lietuvā/Latvijā/Igaunijā vai ražotāja apstiprinātā servisa darbnīcā
kontinentālajā Eiropā. Apdrošināšana nav spēkā, ja remontdarbi tiks veikti citās servisa darbnīcās, kas ir ārpus Inchcape
Motors Latvia pārstāvēto zīmolu autorizētajiem servisiem:
o
BMW un MINI Latvija: Dārzciema iela 4A, Rīga, Telefons: +37167828600; E-pasts: office@inchcape.lv
o
Ford un Mazda, BOSCH Service visām auto markām: Skanstes iela 4A, Rīga, Telefons (Serviss): +371 67303020 ;
Telefons (Virsbūves): +371 67303014; E-pasts: info@inchcape.LV
o
Jaguar un Land Rover: K. Ulmaņa gatve 70, Rīga, Telefons (Serviss): +37167828700; E-pasts: office-jlr@inchcape.lv
Apdrošināšana sedz transportlīdzekļa remontdarbu izmaksas (detaļas, darbaspēka izmaksas un palīgmateriālus, kuri
nepieciešami, lai veiktu remontu, piemēram, skrūves un šķidrumi), ietverot testēšanas, programmēšanas un mērīšanas
darbus.
Remonts tiek veikts ar jaunām, oriģinālām detaļām.
Netiek piemērots nolietojums.
Netiek piemērots pašrisks.
Apdrošināšana nesedz palīdzību uz ceļa, transportlīdzekļa aizvietošanu remontdarbu laikā vai izrietošus finansiālus
zaudējumus.
Apdrošināšana nesedz pāra detaļu maiņas izdevumus (ja nebojātā detaļa jāmaina pārī ar bojāto detaļu).
Apdrošināšana nesedz masveida atsaukumus, kurus uzsācis ražotājs.
Izrietošie zaudējumi:
o
Zaudējumi, kuri radušies segumā esošai komponentei, nodarot zaudējumus citai segumā esošai komponentei(-ēm),
ir apdrošināti.
o
Zaudējumi, kuri radušies segumā neesošai komponentei, nodarot zaudējumus citai segumā esošai vai neesošai
komponentei(-ēm), netiek segti.

Galvenie defektu izņēmumi:

Galvenie komponentu izņēmumi:

Dabisks nolietojums vai snieguma pasliktināšanās, kuru
ietekmējis vecums un / vai nobraukums
Oksidēšanās un korozijas bojājumi
Regulāri tehniskās apkopes darbi (pakalpojumi)
Piesārņojums degvielas sistēmā
Jebkura veida skaņas
Neautorizēta transportlīdzekļa pārveidošana (dzinēja vadības
bloka programmatūras optimizēšana (chips), uzlabošana
(tuning) utt.)
Plūdi, uguns, ceļu satiksmes negadījums, zādzība vai citi
bojājumi, kuru cēlonis ir ārējs fizisks spēks
Zaudējumi, kuri radušies neveicot transportlīdzekļa apkopi
atbilstoši ražotāja prasībām (maksimālā pieļaujamā atkāpe ir
1000 km vai 30 dienas)

Interjera iekārtojums
Ksenona un jebkura cita veida lukturi
Kabrioletu jumti un saliekamie jumti
Riteņi, diski
Neorģinālās detaļas (retro komponentes)
Berzei pakļauti materiāli, piemēram, sajūga disks, sajūga
spiediena plāksne un atbrīvošanas gultnis
Bremzēšanai pakļautas detaļas: uzlikas, diski, cilindri utt.
Akumulators

Detalizētu sarakstu ar defektu un komponentu izņēmumiem lūdzam skatīties apdrošināšanas noteikumos.

