
ZÁRUKA - ZARUČENĚ.
Gratulujeme vám: Koupí motocyklu jste se rozhodli pro  
kvalitu a jistotu. Kromě známé kvality motocyklu vám sou-
časně váš partner nabízí optimální servisní služby.
Záruka  vás tak chrání 
před nepředvídatelnými náklady na opravy.

ZÁRUKA – PLATÍ V CELÉ EVROPĚ.
Existuje krásnější způsob, jak poznat Evropu bez hranic, 
než na motocyklu?
Se zárukou  můžete 
cestovat zcela bezstarostně. Platí totiž v celé Evropě.

ZÁRUKA – BEZ HÁČKU.
Škody necháte jednoduše odstranit u vašeho prodejce  
Harley-Davidson®.  po-
skytuje přiměřenou náhradu skutečných nákladů. Vyúčto-
vání probíhá přímo mezi CarGarantie a servisem, tudíž ne-
musíte platit žádné výkony předem.

ZÁRUKA – BEZ BYROKRACIE.
 je služba společnosti 

CG Car-Garantie Versicherungs-AG, která patří již více než 
46 let k předním a nejzkušenějším záručním specialistům 
v Evropě.
Váš prodejce Harley-Davidson® vás bude rád informovat 
a společně s odborníky z CarGarantie se v záručním přípa-
dě postará o rychlé a nekomplikované vyřízení. 

Rozšířená záruka  je produkt společnosti 
CG Car-Garantie Versicherungs-AG.
Záruka je poskytována smluvním prodejcem uvedeným a podepsaným na 
záručním dokladu.
*  Harley-Davidson Warranty Services je nabídkou společnosti  

CG Car-Garantie Vers.-AG.
©  H-D 2016. Harley, Harley-Davidson a logo Bar & Shield jsou registrované 

ochranné známky společnosti H-D U.S.A., LLC.

Obsah odpovídá stavu při tiskovém vydání (10/2016) C
Z 

– 
xx

xx
xx

.0
 –

 1
0

/2
0

16

Váš prodejce Harley-Davidson® vám rád poskytne informace:

PRAVÁ PŘIDANÁ HODNOTA PRO VÁŠ MOTOCYKL.
Při uzavření záruky  ob-
držíte záruční ujednání, které nabízí skutečné výhody:

  Dokumentuje váš nárok na záruku

 Prokazuje pravidelnou servisní péči o váš motocykl

 Při změně majitele během záruční doby je přenosné

DELŠÍ RADOST 
Z JÍZDY SE 
ZÁRUKOU.
Prodloužená záruka pro nové motocykly
Záruka na ojeté motocykly

108649.0 – 08/2016

 Rychlá pomoc v případě 

škodné události:

CG Car-Garantie Versicherungs-AG

Organizační složka pro Českou republiku

Zelený pruh 95/97

140 00 Praha 4

Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin:

Telefon: (+420) 233 089 818

Telefax: (+420) 233 089 820

www.cargarantie.com

Váš prodejce Harley-Davidson®

DELŠÍ RADO
ST 

Z JÍZDY SE 
ZÁRUKOU.

Záruční doklady

Rozšířená záruka 

 je produkt společnosti CG Car-Garantie 

Versicherungs-AG.

Záruka je poskytována smluvním prodejcem uvedeným a podepsaným na záručním dokladu.

*  Harley-Davidson Warranty Services je nabídkou společnosti CG Car-Garantie Vers.-AG.

©  H-D 2016. Harley, Harley-Davidson a logo Bar & Shield jsou registrované ochranné známky 

společnosti H-D U.S.A., LLC.

To jsou výhody, které se 
při dalším prodeji vašeho 
 motocyklu vyplatí.



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA  
PRO NOVÉ MOTOCYKLY.** 

Bezstarostná jízda.
Když se sen o vlastní motorce konečně stane skutečností, 
měly by na sebe drahé náklady na opravu nechat dlouho 
čekat. S postupem času se však menší či větší škody nevy-
hnou ani tomu sebelepšímu motocyklu. 
S  pro nové motocykly 
jezdíte i po uplynutí dvouleté výrobní záruky až po další 
tři roky chránění před neočekávanými náklady na opravu. 
Vždyť je tolik jiných pěkných věcí, za které je možné peníze 
utratit.

Profitujte z následujících výhod:
• Rozsáhlá ochrana před náklady na opravu

• Zaručení likvidity v případě opravy

• Platnost v celé Evropě

• Vysoká jistota plánovaní

• Zachování hodnoty vašeho motocyklu

ZÁRUKA NA OJETÉ MOTOCYKLY.** 

Jistota při koupi motocyklu.
Fascinace jízdou na motocyklu se nedá vysvětlit jen pár 
slovy: rychlost, jezdecká zručnost, ostré náklony v zatáč-
kách, pocit volnosti a moderní technika poskytují maximál-
ní požitek z jízdy. Abyste si tyto pocity mohli bezstarostně 
vychutnávat, jsou veškeré ojeté motocykly od vašeho pro-
dejce Harley-Davidson® důkladně zkontrolovány a v bez-
vadném stavu. Ale i přesto se závady nedají nikdy úplně 
vyloučit. Proto vám váš prodejce nabízí optimální jistotu 
se zárukou , která vás 
rozsáhle chrání před nečekanými náklady na opravu.**

Prakticky téměř stejný rozsah jako 
u  nových motocyklů.
Záruka  pro ojeté mo-
tocykly platí minimálně 12 měsíců a vztahuje se na téměř 
všechny konstrukční díly (výjimkou jsou pouze typické 
opotřebilné díly jako např. brzdové obložení, pneumatiky, 
žárovky***). Samozřejmě je možné uplatnit záruční ochranu 
také, pokud během záruční doby dojde ke škodě vícekrát. 

NÁHRADA NÁKLADŮ. 

Harley-Davidson Warranty Services* uhradí plně mzdové 
a materiálové náklady na opravu, samozřejmě také tehdy, 
pokud na vašem motocyklu dojde k více škodám.

Bližší informace obdržíte u vašeho prodejce motocyklů 
Harley-Davidson®.

PŘÍKLADY ROZSAHU ZÁRUKY.** 

Tento výčet slouží pouze jako příklad a není žádným 
 kompletním seznamem dílů.

*      Harley-Davidson Warranty Services je nabídkou společnosti  
CG Car-Garantie Vers.-AG.

**   Dle bližších podmínek CG Car-Garantie Versicherungs-AG.
***   O těchto výjimkách vás bude rád podrobně informovat váš prodejce 

motocyklů Harley-Davidson®.

• ABS

• alternátor

• brzdový válec

• chladič

• chladič oleje

• hlavní brzdový válec

• hydraulická jednotka

• infotainment

• instrumenty

• karburátor

• kardanová hřídel

• kyvná vidlice

• ložiska kol

• ložiska kyvné vidlice

• ložisko řízení

• motor

• olejová pumpa

• olejová vana

• převodovka

• řídící jednotky

• simeringy

• škrtící klapka

• sonda lambda

• startér

• termostat

• těsnění pod hlavou válců

• třmen kotoučové brzdy

• úhlový převod

• vačková hřídel

• ventily

• vidlice předního kola

• vodní čerpadlo


