POSTGARANŢIA pentru
autovehicule Mazda noi
Conduceţi fără griji
Partenerul dvs. Mazda vă asigură siguranţă optimă.
Datorită postgaranţiei pentru autovehicule Mazda, călătoriţi
şi după expirarea garanţiei producătorului de 3 ani, în
întreaga Europă în condiţiile unei protecţii sigure privitor la
costurile unor reparaţii neprevăzute. Pe perioada de garanţie
pentru autovehiculul Mazda nou, puteţi încheia un contract
de postgaranţie valabilă pentru încă doi ani, respectiv până
la un parcurs total de 150.000 km.

Contractarea unei garanţii este posibilă pentru autovehiculul
dvs. Mazda a cărui întreţinere se efectuează în service în
perioada de garanţiei acordată de producător - în intervalul
primelor 36 de luni sau a primilor 100.000 km parcurşi de la
prima înmatriculare.

Profitaţi de aceste beneficii:
• Protecţie cuprinzătoare pentru costurile reparaţiilor
• Asigurarea lichidităţilor în caz de reparaţie
• Valabilitate în întreaga Europă
• Siguranţă ridicată a planificării
• Creşterea valorii autovehiculului dvs.

Garanţie cu acoperire optimă
Motor

Frâne

Bloc motor, carter motor, chiulasă, garnitură de chiulasă,
carter motoare cu pistoane rotative, toate componentele
interioare aflate în contact cu circuitul de ulei, curea
dinţată cu rolă întinzătoare, etanşări tije supape, inele de
etanşare arbore/simeringuri, radiator de ulei, baie de ulei,
manocontact ulei, carcasă filtru ulei şi volantă cu coroană
dinţată

Cilindru principal de frână, amplificator pentru forţa de
frânare, sistem hidropneumatic (acumulator de presiune şi
regulator de presiune), pompă de vid, cilindru de frânare
roată pentru frână cu tambur, regulator al forţei de frânare,
etrier de frână, limitator al forţei de frânare şi de la ABS:
bloc electronic de comandă, unitate hidraulică precum şi
senzor de turaţie

Cutie de viteze manuală/automată

Instalaţia de carburant

Carcasă cutie de viteze, toate piesele interioare, inclusiv
convertorul de cuplu şi blocul de comandă al cutiei
automate de viteze, carcasa ambreiajului, cilindri de
comandă şi de acţionare, reductoarele intermediare, inele de
etanşare arbore/simeringuri, rulmenţii de ghidaj/cu ace, în
măsura în care intervin la o reparaţie a cutiei de viteze

Pompă de carburant, pompă de injecţie, componente
electronice ale instalaţiei de injecţie (de exemplu blocuri
de comandă, dispozitive de măsurare debite aer şi
mase), precum şi turbocompresor

Reductoarele de punţi/de distribuţie

Alternator cu regulator, demaror, componente electronice din sistemul de aprindere şi fişe de bujii în calitate
de componente ale acestui sistem, cabluri electrice ale
instalaţiei de injecţie electronică, sistem electronic de
comandă motor, bobină de inducţie, releu bujii cu incandescenţă pentru preîncălzire, condensator; din partea
electrică de la bord: cutia centrală de distribuţie, tabloul
de bord, elemente de comandă din cutia de siguranţe,
calculator de bord, aparate de comandă din sistemul de
bord – cum ar fi BCI, BSI, SAM, etc., (exceptând însă
aparate de comandă pentru navigaţie, iluminare, sistem
de rulare, sistem audio şi sistem radar), motor ştergător
parbriz faţă şi spate, motor ştergător faruri, motor
încălzire/ventilator suplimentar, claxon

Carcasă reductor (tracţiune faţă, spate şi integrală),
inclusiv toate piesele interioare şi inele de etanşare
arbore/simeringurile

Arborii de transmisie
Arbori cardanici, axe planetare, articulaţii cardanice,
rulmenţi de roată, butuci de roată, butuci arbori punte,
piese de fixare pentru arborii de antrenare, manşoane de
etanşare; de la sistemul de reglaj antipatinare (de exemplu
ASR, ASC, EDS, 4Matic): senzori de turaţie, bloc electronic
de comandă, întrerupător, unitate hidraulică, acumulator de
presiune şi pompă de încărcare

Direcţie
Castă de directie mecanică sau hidraulică cu toate piesele
interioare, coloană de direcţie, arbore intermediar direcţie,
manşoane de etanşare, pompă hidraulică cu toate piesele
interioare, motor electric auxiliar direcţie şi componente
electronice

Instalaţia electrică

Sistemul de răcire
Radiator, radiator încălzire, termostat, pompă de apă,
radiator pentru cutia de viteze automată, ventilator
visco/termo, cuplaj ventilator şi termocontact

Instalaţia de evacuare gaze
Sondă Lambda, ţeavă de eşapament şi piese de fixare în
legătură cu înlocuirea sondei Lambda

Instalaţia de climatizare
Compresor, vaporizator şi condensator cu sistem de
ventilaţie

Sisteme de siguranţă
Sistem de comandă pentru airbag şi strângerea centurii

Sistemul electric de confort
Macarale electrice de geam: Întrerupătoare, motoare
electrice, blocuri de comandă; elemente de încălzire
pentru parbriz şi lunetă (exceptând pagubele produse
prin spargere); acoperiş culisant electric: întrerupătoare,
motoare electrice, blocuri de comandă; închidere
centralizată: întrerupătoare, motoare electrice, blocuri
de comandă, electromagneţi şi broaşte de uşi

Avantajele
dumneavoastră
Derulare rapidă şi
flexibilă

O valoare mai mare
pentru autovehiculul dvs.

În ţară, cazul de aplicare a garanţiei poate fi rezolvat
direct la partenerul dvs. Mazda. Toate problemele
ulterioare vor fi rezolvate cu plăcere de acesta – rapid şi
fără complicaţii. Dacă partenerul dvs. Mazda are sediul
prea departe de locul în care s-au produs daunele, nici o
problemă! Comunicaţi cazul de aplicare a garanţiei la
telefonul Hotline oferit de CarGarantie, disponibil nonstop, după care veţi putea efectua reparaţia în orice
atelier ce are contract cu Mazda – în întreaga Europă.

Certificatul de garanţie Mazda pe care îl primiţi împreună
cu celelalte acte la achiziţionarea autovehiculului, este un
document cu o veritabilă valoare de întrebuinţare:
• El confirmă în scris drepturile dvs. de a apela la
garanţie.
• El dovedeşte efectuarea regulată a lucrărilor de
service în atelier pentru autovehiculul dvs.
• El este transmisibil în cazul schimbării posesorului în
perioada de garanţie.

Decontarea corectă
a costurilor
Avantaje rentabile
în cazul revânzării
autovehiculului dvs.!

În cazul reparaţiilor în condiţii de garanţie, postgaranţia
pentru autovehicule Mazda noi acoperă integral
costurile cu manopera şi materialele, bineînţeles şi
atunci când autovehiculul dvs. suferă daune multiple.

Firma CG Car-Garantie Versicherungs-AG este de
aproximativ 40 de ani cel mai experimentat asigurator
special şi furnizor de garanţii din Europa, precum şi
lider în acest domeniu. Aproape toţi producătorii şi
importatorii de renume precum şi aproximativ 19.000
de distribuitori auto calificaţi pentru toate mărcile
lucrează cu CarGarantie.
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Partenerul dvs. Mazda vă informează cu plăcere:

xxxxxx.1 – 02/2010

CarGarantie:
Partener experimentat
pentru garanţii
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Distribuitorul dvs. împreună cu CarGarantie asigură o
derulare directă şi rapidă a procedurilor în caz de
aplicare a garanţiei.

www.cargarantie.com
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