Voorwaarden van de commerciële garantie
Garantielooptijd

Terugbetaling

De garantie is 12 maanden geldig (of
andere termijn vermeld op het
aankoopfactuur) onafhankelijk van de
gereden kilometers door de klant tijdens
deze periode. De vastgestelde looptijd heeft
geen wachttijd en gaat bijgevolg meteen in.

De door de garantie gedekte loonkosten
worden in overeenstemming met de
arbeidsrichtlijnen van de fabrikant en tijdens
de fabrieksgarantie geldende loontarieven
volledig vergoed. De door de garantie
gedekte materiaalkosten worden ten
hoogste aan een prijs zoals zij aanbevolen
zijn zonder engagement van de fabrikant
vergoed.

Geldigheid van de garantie
De garantie is geldig in het nationale
landsgebied en bij vakantie- en zakenreizen
in alle landen van de Europese Unie,
Overdraagbaarheid
Deze garantie kan bij privéverkoop slechts
overgedragen worden wanneer Valckenier
Car Center op voorhand geïnformeerd
wordt. Gelieve VCC te contacteren op het
volgende telefoonnummer: 02/456.08.94

De vergoeding van de onder de garantie
vallende loon- en materiaalkosten mag de
dagwaarde van het voertuig op het moment
van de schade niet overschrijden.
Instandhouding van de garantie
De koper verplicht zich ertoe het onderhoud
te laten uitvoeren door een erkende dealer
zoals voorgeschreven door de fabrikant.

Dekking

Uitbetaling

De Valckenier Car Center garantie geeft een
dekking op de grootste en duurste
wisselstukken zoals de motor, de
versnellingsbak,.. De fabrieksgarantie dekt
elk defect dat kan toegeschreven worden
aan een productie-of montagefout bij
normaal gebruik. Defecten die het gevolg
zijn van een normale slijtage, zoals het
verslijten van uw banden en remblokken,
vallen niet onder de garantie.

Op de voorgenoemde reparaties zijn de
algemene garantievoorwaarde van
toepassing. VCC handelt de betaling van de
reparatie onder de garantie meteen af met
de reparateur.

Verdere informatie over de dekking van de
garantie, verneemt u op de keerzijde van dit
blad.

Expertise
Indien u gebruik wilt maken van onze
commerciële garantie, dient u het VCC
steeds op de hoogte te brengen alvorens
over te gaan tot het laten uitvoeren van een
expertise.

Garantiedekking
Motor
Cilinderblok, krukashuis,
cilinderkop, cilinderkoppakking,
nokkenastandwiel,
nokkenasversteller,
distributieketting, met
kettingspanner en
distributietandwielen, alle inwendige delen die met de
oliecirculatie verband houden, distributieriem met
spanrol, vlieg- en aandrijfwiel met startkrans,
oliekoeler.

Elektrisch systeem
Dynamo met spanningsregelaar,
startmotor, elektrische onderdelen
van de ontsteking, mechanische
verdeler, elektronische
motorsturing, ontstekingsspoel,
gloeibougies, knipperlichtrelais en
alle schakelaars, ruitenwissermotor (voor en achter),
koplampwissermotor, verwarmings- en
ventilatiemotor, schakelaars, claxon

Differentieel en eindaandrijving
Differentieelhuis met alle
inwendige delen (voor-, achter- en
vierwielaandrijving)

Aandrijfsysteem
Cardanas, aandrijfassen,
kruiskoppelingen, wiellager
(wielnaven zijn niet gedekt)

Brandstofsysteem
Brandstofpomp, injectiepomp,
stuurapparaat, elektronische
onderdelen van de
brandstofinjectie, turbo inclusief
laad en drukregelklep en
interkoeler, tankmeter met
tankvlotter.

Versnellingsbak of automaat
Versnellingsbakhuis, alle inwendige
delen, inclusief de koppelomvormer, elektrisch stuurapparaat, koppelingshevel met
lagering, druklager, nemer- en
gevercilinder, tussenbak, toplager,
oliekoeler voor automatische
transmissie.

Stuurinrichting
Mechanisch- of hydraulisch
stuurhuis met alle inwendige
delen, hydrauliekpomp met alle
inwendige delen, elektrische
stuurbekrachtigingsmotor,
reservoir.

Remmen
Hoofdremcilinder,
rembekrachtiger, vacuümpomp,
wielremcilinder van de
trommelrem, remkrachtbegrenzer,
remklauw en voor de ABS;
elektronisch stuurapparaat,
hydrauliekeenheid, toerentalsensor.

Koelsysteem
Radiator, verwarmingsradiator,
thermostaat, thermostaathuis,
waterpomp, iscothermoventilator,
ventilatorkoppeling.

Elektrische accessoires
Elektrische ruitenbediening,
schakelaars, elektrische motoren,
voorruit- en
achterruitverwarmingselementen.
(breukschade uitgesloten),
elektrische motoren, centrale
deurvergrendeling, schakelaars, stelmotoren,
regeleenheden, radio.

