
VAŠE PREDNOSTI ZA 
POPOLNO SVOBODO

 12 ali 24 mesecev dodatnega jamstva (starost motornega kolesa do 12 let ali 80.000 km).
 Celovita zaščita stroškov popravila.
 Povračilo glede na vrednost.
 Velja po celotni Evropi.
 Visoka varnost načrtovanja.
 Ohranjanje vrednosti vašega motocikla.
 Prenosljivost ob prodaji motocikla.
 Nebirokratska obdelava preko vašega prodajalca.

ZA BREZSKRBNO VOŽNJO
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IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Ni primerno za posnemanje!
Prikazani kolesarji so profesionalni motoristi. Slike so bile posnete na zaprtih dirkališčih ali zaprtih cestah. KTM vse motoriste 
opremi s predpisanimi zaščitnimi oblačili in seznani z ustreznimi in veljavnimi cestno- prometnimi predpisi, tako da se vozijo 
skladno s temi.

Motocikli, oglaševani v tej brošuri, so primerni za cestni promet v homologirani različici.
Pri nakupu in zagonu motornega kolesa so bistvenega pomena opozorila in nevarnosti v navodilih za uporabo (zlasti glede 
 omejitev hitrosti). Morda nekateri elementi iz razpona KTM PowerParts niso odobreni za uporabo v javnem cestnem prometu  
(od države do države je to različno). Več informacij o tem ima vaš KTM prodajalec. Prikazana vozila se lahko v nekaterih 
 podrobnostih od serijskih modelov razlikujejo in delno prikazujejo dodatno opremo, za katero je potrebno doplačilo. Vse 
 informacije o dobavi, videzu, zmogljivosti, dimenzijah in teži vozil so nezavezujoče in s tem lahko podvržene nejasnostim, 
 napakam, napakam pri tiskanju, formuliranju in tipkanju; v zvezi s tem si pridržujemo pravico do kakršnihkoli sprememb. 
Prosimo upoštevajte, da se specifikacije modela lahko od države do države razlikujejo.

 EXTENDED 
WARRANTY
PODALJŠANO JAMSTVO ZA VAŠ KTM
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 JAMSTVO »CARGARANTIE« ZA NOVA IN RABLJENA MOTORNA KOLESA 
Za motorno kolo KTM velja slogan »READY TO RACE«, saj imate vedno pri roki najboljšo možno varnost in kakovost. Paket jamstva 
 »CarGarantie« KTM vas zanesljivo varuje na vseh poteh. Do tik pred iztekom obdobja veljavnosti garancije proizvajalca KTM lahko sklenete 
še podaljšano jamstvo za 12 ali 24 mesecev in se nato brez skrbi, varno in brez stroškov popravila vozite še nadaljnjih 10 let.* Jamstvo lahko 
namreč vsako leto za 12 mesecev obnovite (do starosti  vozila 12 let od prve registracije ali do skupne kilometrine 80.000 km).

Jamstvo »CarGarantie« pokriva vse dele motornega kolesa, razen tipičnih obrabnih delov, kot so zavorne obloge, pnevmatike in žarnice.  
Paket jamstva »CarGarantie« v obdobju veljavnosti jamstva velja tudi pri večkratnih škodah. Podrobnosti vam bo z veseljem razložil 
 pooblaščeni KTM prodajalec.  

 PO MERI 
 OSEBNA KARTICA ZVESTOBE 

Na kartici zvestobe lahko najdete vse pomembne podatke in kontaktne osebe.  
Tako lahko ob morebitnem jamstvenem primeru hitro dobite pomoč po celotni Evropi.

 ZAJAMČENO 
 ZANESLJIVO POVRAČILO STROŠKOV 

Jamstvo »CarGarantie« ob popravilu krije vse stroške za 
delo in material, tudi pri več škodnih primerih. 

Šele pri skupni prevoženi razdalji nad 50.000 km boste 
morali (samo za stroške materiala) prispevati vrednosti 
primeren lastni delež stroškov, ki se določi glede na 
dejansko skupno prevoženo razdaljo.

 TO JE MOČ 
 POTRDILO O ZAŠČITI 
Jamstvena knjižica »CarGarantie«, ki jo dobite ob 
 sklenitvi pogodbe, dokumentira vaše jamstvo in redno 
servisiranje motornega kolesa.

 POVRAČILA  STROŠKOV MATERIALA GLEDE NA  
 UČINKOVITOST UPORABE POŠKODOVANEGA DELA 

Ta seznam je samo primer in ni popoln seznam komponent. * V skladu s pogoji družbe CG Car-Garantie Versicherungs-AG.* V skladu s pogoji družbe CG Car-Garantie Versicherungs-AG. 

KOMPONENTE OD A DO Ž*VARNOST IN VRHUNSKA KAKOVOST
alternator

glavni zavorni valj

nihalka zadnjega kolesa 
(motorno kolo)

elektronski deli za  
krmiljenje motorja

kombiniran instrument

nosilni stebriček

elektronske komponente za 
čiščenje izpušnega sistema

krmilna naprava za ABS

ogrevalni ročaj

elektronski sestavni  
deli za vžig

ležaj krmilnega mehanizma 
(motorno kolo)

ojačevalnik zavorne moči

okvir
oljni hladilnik za motor

vilice prednjega kolesa  
(motorno kolo)

senzor nivoja goriva

stranski stebriček

vodni hladilnik (motor)

zaganjalnik

senzor toplote

termostat

vsi notranji deli menjalnika

zavorno sedlo

senzor vrtljajev za ABS

tesnilo glave motorja

vsi notranji deli povezani  
z obtokom olja

© CG Car-Garantie Versicherungs-AG
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Stroški delaMaterialni stroški

V primeru škode:

Vprašanja o jamstvu:

www.cargarantie.com

VAŠI KONTAKTI V VSEH PRIMERIH

Ime:  

Št. jamstvenega dokumenta:  

Št. šasije: 

KTM-Partner:  

KARTICA ZVESTOBE

EXTENDED WARRANTY


