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Gwarancja sam. używane
Ponad 70% wszystkich samochodów
Porsche jest wciąż na drogach. To
największa wartość jaką otrzymujemy
stając się posiadaczem samochodu tej
marki.

Podnosimy wartość Państwa Porsche z pomocą
ponad 100 punktowej Check listy. Sprawia to, że
nasz sportowy samochód od wielu generacji wciąż
na nowo zachwyca swoimi osiągami,
bezpieczeństwem oraz stałą wartością. Jesteśmy
zobowiązani te wartości dla Państwa utrzymać. W
ramach programu samochodów używanych Wasze
Porsche Centrum Katowice sprawdza samochody
używane według bardzo surowych kryteriów, które
są optymalne dla danego samochodu. Kontrola
jest przeprowadzana z pomocą Check listy, która
zawiera ponad 100 punktów, m.in sprawdzenie
stanu samochodu,poziomu płynów,
funkcjonowania sytemów elektrycznych i
mechanicznych jak też test drogowy. W ten
sposób mogą Państwo oczekiwać od używanego
Porsche perfekcyjnej jakości.

W celu uzyskania informacji dotyczących kosztów
Gwarancji na Używane Porsche (z Assistance),
prosimy o kontakt z naszymi doradcami serwisu.

http://www.porsche-katowice.pl/pk/o-nas/nasz-zespol/serwis/46,Serwis.html


 

Najczęściej zadawane
pytania
Czy każde używane Porsche kwalifikuje się do
Gwarancji na Porsche Używane?
Wymogi gwarancyjne odnoszą się tylko do
samochodów które:

zostały w autoryzowanym Porsche
Centrum sprawdzone, ewentualnie
naprawione z przebiegiem mniejszym niż
200.000 km lub 125.00 mil

kiedy wiek samochodu nie przekracza 14
lat

przy których zostały zastosowane
wyłącznie oryginalne części Porsche

Jakie podzespoły obejmuje Gwarancja na Używane
Porsche?
Program Gwarancji na Używane Porsche obejmuje
niżej wymienione elementy:

silnik (z układem
chłodzenia,ogrzewaniem/wymiennikiem
ciepła,parownikiem) bez układu
wydechowego

mechaniczna /automatyczna skrzynia
biegów (z łożyskiem oporowym i
widełkami) bez sprzęgła

przekładnia główna (z półosiami)

przekładnia kierownicza (z
wspomaganiem kierownicy i przewodami)



wszystkie pompy

pompa hamulcowa,wzmacniacz siły
hamowania,akumulator cisnienia,ABS

wszystkie silniki elektryczne

wszystkie sterowniki elektroniczne

układ klimatyzacji (bez ubytku czynnika
chłodzącego)

ogrzewanie tylnej szyby (bez stłuczenia)

sygnał dźwiękowy

zestaw wskaźników

wszystkie włączniki (tylko zakłócenia w
działaniu)

Jaki okres obejmuje program?
Gwarancja na Samochody Używane Porsche
obejmuje 1 rok bez limitu kilometrów. Gwarancję
można przedłużyć o kolejny rok lub dwa lata.


