KORZYŚCI
www.mopar.eu

KORZYŚCI Z GWARANCJI POWERTRAIN CARE
Gwarancja umowna Powertrain Care zapewnia, że w dowolnym momencie możesz skorzystać z naprawy usterek w Polsce i za
granicą (z wyjątkiem awarii związanych z normalnym zużyciem komponentów):
Gwarancja na usterki
w całej Europie

Wykwalifikowany
personel techniczny

100% ORIGINAL

Oryginalne części
zamienne

MOPAR ® o marka będąca punktem odniesienia w zakresie Obsługi Klienta, Serwisu technicznego,
Oryginalnych części zamiennych, Akcesoriów i artykułów Merchandisingowych marek grup FIAT i CHRYSLER.
MOPAR® istnieje na rynku już ponad 75 lat, a obecnie stanowi markę światową, która może zaoferować
jeszcze lepszą opiekę we wszystkich obszarach Posprzedaży.
MORE CARE FOR YOUR CAR – JESZCZE LEPSZA OPIEKA
MOPAR® Vehicle Protection oferuje wyjątkową gamę usług serwisowych zatwierdzoną przez Fiat Chrysler
Automobiles. Dzięki palecie usług opracowanych pod katem Twojego samochodu, zapewnia, że wszystkie
czynności serwisowe są wykonywane u Dealerów i w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Fiat Chrysler
Automobiles w Europie, przez wysoko kwalifikowanych i odpowiednio wyspecjalizowanych techników,
z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

Fiat Auto Poland S.A.
ul. M. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 338132000

REGON 070037916, KRS: 0000019628
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 660.334.600 PLN, kapitał wpłacony 660.334.600 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza informacją nie jest ofertą w rozumieniu art. 66
i następnych Kodeksu cywilnego - dane mają charakter
informacyjny i mogą ulec zmianie.

Powertrain Care

Gwarancja umowna
na usterki mechaniczne

GWARANCJA
UMOWNA

ZAKRES

GWARANCJA UMOWNA POWERTRAIN CARE: ZAKRES NIEZBĘDNY I MAKSIMUM

GŁÓWNE CZĘŚCI OBJĘTE GWARANCJĄ POWERTRAIN CARE*

CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA POWERTRAIN CARE

OSZCZĘDNOŚCI
Powertrain Care jest to nowa usługa w programie Mopar
Vehicle Protection, dzięki której zabezpieczysz swój samochód
przed usterkami mechanicznymi w silniku, skrzyni biegów
i układzie przeniesienia napędu przez okres nawet 5 lat.
Umożliwia ona swobodny wybór okresu trwania gwarancji
w zależności od Twoich potrzeb i preferencji. W razie awarii możesz liczyć na pomoc i profesjonalizm Dealerów
i Autoryzowanych Stacji Obsługi Fiat Chrysler Automobiles.
Do Powertrain Care możesz przystąpić u dowolnego Dealera
lub w dowolnej Autoryzowanej Stacji Obsługi w ciągu 2 lat
od daty rozpoczęcia gwarancji*, pod warunkiem że Twój
samochód przechodził zgodnie z harmonogramem planowe
przeglądy okresowe, o których mowa w Instrukcji obsługi
samochodów Fiat Chrysler Automobiles. Dostępnych jest 9 opcji,
które wydłużają gwarancję o:

PONADTO, DZIĘKI GWARANCJI POWERTRAIN
CARE MOŻESZ SKORZYSTAĆ RÓWNIEŻ Z INNYCH
MOŻLIWOŚCI:
• naprawa i wymiana uszkodzonych komponentów na
Oryginalne Części Zamienne dostarczone przez Fiat Chrysler
Automobiles i Mopar
• przeniesienie gwarancji na nowego właściciela samochodu
w razie odsprzedaży.
Standardową Gwarancją Powertrain Care nie mogą być objęte: pojazdy zarejestrowane poza Polską, pojazdy uprzywilejowane (ambulanse, wozy strażackie,
radiowozy); pojazdy wykorzystywane przez pocztę i firmy kurierskie; pojazdy
wykorzystywane do ciężkiej jazdy w terenie; pojazdy wykorzystywane do udziału
w rajdach i wyścigach samochodowych; pojazdy, w których przerobiono napęd

• + 1 rok i do 45.000 lub do 90.000 lub do 120.000 km
• + 2 lata i do 60.000 lub do 120.000 lub do 160.000 km
• + 3 lata i do 75.000 lub do 150.000 lub do 200.000 km

na cztery koła, pojazdy zmodyfikowane lub zaadaptowane do innej konfiguracji
niż początkowa; pojazdy nieużytkowane zgodnie ze specyfikacją producenta

SILNIK
• Korpus silnika i komponenty wewnętrzne
• Głowica cylindrów
• Pasek rozrządu
• Pompa olejowa
• Pompa płynu chłodzącego
• Koło zamachowe
• Zespół turbosprężarki
• Wtryskiwacze
• System regulatora fazy
• Pompa wtrysku i wtryskiwacze
(w przypadku silników Diesla)

SKRZYNIA BIEGÓW
• Skrzynia biegów i komponenty
wewnętrzne
Z wyjątkiem sprzęgła i jego
komponentów wewnętrznych

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
• Półosie
• Wał napędowy
• Skrzynka rozdzielcza i komponenty wewnętrzne
• Mechanizm różnicowy i komponenty wewnętrzne

UKŁAD CHŁODZENIA
I ZASILANIA PALIWEM
• Wentylator układu chłodzenia
• Chłodnica
• Czujnik temperatury płynu chłodzącego
• Pompa paliwa
• Pompa płynu chłodzącego
• Regulator ciśnienia
• Czujnik ciśnienia paliwa
• Zbiornik i przewody

pod względem nośności użytkowej i/lub możliwości holowniczych (dla niektórych
odbiorców może być przygotowana oferta dedykowana).

ZAKRES

* Szczegółowy zakres podano w warunkach ogólnych, informacje u Dealerów i w Autoryzowanych Serwisach.

NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ NASTĘPUJĄCE GRUPY KOMPONENTÓW:
Układ kierowniczy • Klimatyzacja • Zawieszenie • Hamulce i układ hamulcowy • Instalacja elektryczna
i elektroniczna • Systemy bezpieczeństwa • Przyrządy.
KONSERWACJA Usług w ramach przeglądu okresowego, wymian oleju, filtra oleju, filtra powietrza, filtra
paliwa, filtra kabinowego, nabicie układu klimatyzacji.
ZUŻYCIE Elementy podlegające zużyciu (które wymagają okresowej wymiany): opony i obręcze/kołpaki
kół, świece zapłonowe/żarowe, sprzęgło, tarcze i klocki hamulcowe, akumulator, wycieraczki szyby
przedniej/tylnej/reflektorów, szczęki tylne, bębny, paski napędowe (z wyjątkiem paska rozrządu),
amortyzatory, żarówki (oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego), bezpieczniki, zespół rur wydechowych (z wyjątkiem układu kontroli emisji, katalizatora i filtra cząstek stałych, które są objęte
zakresem gwarancji), materiały eksploatacyjne, filtry, regulacja kół.
KAROSERIA Uszczelki, koła, bębenki zamków i kluczyki, klamki, zawiasy, reflektory i elementy
z tworzywa, żarówki, lakier i wyposażenie wewnętrzne, szyby, ramki szyb, uszczelki drzwi i uszczelki
szyb (z wyjątkiem dachu otwieranego), poszycia wewnętrzne i tkaniny: drzwi, siedzenia, dywaniki,
progi i panel komory silnika. Uderzenia, uszkodzenia z powodu pożaru i włamania, rysy, przetarcia,
uszkodzenia natury chemicznej.
POZOSTAŁE Elementy niezainstalowane fabrycznie przez FGA lub uszkodzenia spowodowane montażem
nieoryginalnych akcesoriów.

