
USŁUGI GWARANTUJĄCE 
PEŁNĄ WOLNOŚĆ

 12 lub 24 miesiące dodatkowego ubezpieczenia (wiek motocykla do 12 lat lub przebieg do 80 000 km)
 Kompleksowe ubezpieczenie od kosztów napraw
 Pełen zwrot kosztów
 Ubezpieczenie ważne w całej Europie
 Wysoka skuteczność planowania kosztów obsługi pojazdu
 Zachowanie wartości motocykla
 Możliwość przeniesienia ubezpieczenia na nowego właściciela przy sprzedaży motocykla
 Sprawna obsługa przez sprzedawcę bez dodatkowych formalności

BEZTROSKA JAZDA
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DODATKOWE UBEZPIECZENIE DLA TWOJEGO MOTOCYKLA KTM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Naśladowanie zabronione!
Przedstawieni na zdjęciach kierowcy to zawodowi motocykliści. Zdjęcia wykonano na zamkniętych torach wyścigowych lub wy-
dzielonych drogach. KTM zwraca uwagę wszystkim motocyklistom na fakt, że powinni oni zakładać zalecaną odzież ochronną 
i jeździć odpowiedzialnie oraz zgodnie z odnośnymi i znajdującymi zastosowanie postanowieniami kodeksu ruchu drogowego. 
Reklamowane w tym prospekcie motocykle są przeznaczone do ruchu drogowego tylko w wersji z homologacją. Podczas zakupu 
i uruchomienia motocykla należy bezwarunkowo przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i wskazówek dotyczących zagrożeń 
(w szczególności ustalonych ograniczeń prędkości). Są one zamieszczone w instrukcji obsługi. 
Pewne produkty z asortymentu KTM PowerParts mogą w niektórych krajach nie być dopuszczone do ruchu po drogach  publicz-
nych. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają wyspecjalizowani dealerzy KTM. Poszczególne detale pojazdów przedsta-
wionych na zdjęciach mogą różnic się od modelu seryjnego. W niektórych przypadkach zaprezentowano modele z wyposażeniem 
specjalnym dostępnym za dodatkową opłatą. Wszystkie dane na temat zakresu dostawy, wyglądu, mocy, wymiarów i masy po-
jazdów są niezobowiązujące i podane z zastrzeżeniem możliwości wystąpienia pomyłek, błędów w druku, składzie i literówek. 
W ww. przypadkach zastrzega się każdorazowo prawo do wprowadzania zmian. Należy pamiętać, że specyfikacje modeli mogą 
różnić  się w zależności od kraju.

 EXTENDED 
WARRANTY
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W razie wystąpienia szkody:

Pytania dot. ubezpieczenia:

www.cargarantie.pl

OSOBA KONTAKTOWA

Nazwisko:   

Nr ubezpieczenia CarGarantie:  

Numer nadwozia (VIN):  

Autoryzowany Dealer: 

KARTA KLIENTA

EXTENDED WARRANTY

 UBEZPIECZENIE NA MOTOCYKLE NOWE I UŻYWANE 
Z motocyklem KTM jesteś „ READY TO RACE „ i zawsze wyposażony w najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości, ponieważ KTM Extended 
Warranty chroni Cię niezawodnie podczas Twoich wypraw. Na krótko przed wygaśnięciem gwarancji producenta możesz zawrzeć dodatkowe 
ubezpieczenie na okres 12 lub 24 miesięcy, a następnie jeździć bez obaw, bezpiecznie i bez kosztów napraw* przez kolejne 10 lat, ponieważ 
każdego roku, na krótko przed wygaśnięciem ubezpieczenia, możesz przedłużyć je o kolejne 12 miesięcy aż do uzyskania przez Twój motocykl 
KTM wieku 12 lat lub do łącznego przebiegu 80 000 km.

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie elementy Twojego motocykla, z wyjątkiem podzespołów ulegających naturalnemu zużyciu, takich jak klocki 
hamulcowe, opony, żarówki itp. Extended Warranty obejmuje również wielokrotne szkody, pojawiające się przez cały okres obowiązywania 
ubezpieczenia. Twój autoryzowany partner KTM z przyjemnością udzieli Ci dalszych informacji. 

 TO JEST INDYWIDUALNE 
 OSOBISTA KARTA KLIENTA 
Na Twojej indywidualnej karcie klienta widnieją zarówno Twoje dane,  
jak i dane do kontaktu w sprawach ubezpieczenia. Otrzymasz więc szybkie  
wsparcie w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego w całej Europie.

 TO JEST ZAGWARANTOWANE 
 RZETELNY ZWROT KOSZTÓW 
W przypadku napraw, ubezpieczenie pokrywa pełne koszty 
robocizny i materiałów, nawet jeżeli pojazd ulegnie kilkakrotnym 
usterkom. 

Dopiero po przekroczeniu przebiegu 50 000 km, tylko  
w  przypadku kosztów materiałów, uiszczasz odpowiedni  
do  wartości motocykla udział własny, zależny od rzeczywistej  
liczby przejechanych kilometrów.

 TO JEST MOCNE 
 CERTYFIKOWANA OCHRONA 

Twój certyfikat ubezpieczenia, który otrzymasz przy zwarciu 
umowy, stanowi udokumentowanie wszelkich roszczeń z tytułu 
ubezpieczenia oraz opieki warsztatowej nad Twoim motocyklem.

 ZWROT KOSZTÓW MATERIAŁÓW ODPOWIEDNIO  
 DO STANU USZKODZONEJ CZĘŚCI 

Niniejsza lista podzespołów nie jest kompletna i służy wyłącznie jako przykład. *zgodnie ze szczegółowymi warunkami CG Car-Garantie Versicherungs-AG.*zgodnie ze szczegółowymi warunkami CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

PODZESPOŁY OBJĘTE  
UBEZPIECZENIEM OD A DO Z* 

BEZPIECZEŃSTWO I NAJLEPSZA JAKOŚĆ

© CG Car-Garantie Versicherungs-AG
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robociznakoszty materiałów

alternator

czujnik temperatury

nóżka boczna

chłodnica oleju silnika

elektroniczne elementy
układu zapłonowego

nóżka centralna

chłodnica wody (silnik)

elementy elektroniczne
sterowania silnikiem

podgrzewana manetka

czujnik poziomu paliwa

łożysko głowicy  
sterowej (motocykl)

rama

rozrusznik
termostat

wszystkie elementy  
wewnętrzne skrzyni biegów

uszczelka głowicy
cylindrowej

wszystkie elementy
wewnętrzne związane
z układem olejowym

wahacz koła tylnego
(motocykl)

zamek schowka w desce
rozdzielczej

widelec koła  
przedniego (motocykl)

zestaw wskaźników 


