
TVÉ VÝHODY PRO  
ÚPLNOU SVOBODU

Prodloužená záruka 12 nebo 24 měsíců (stáří motocyklu do 12 let nebo do 80 000 najetých km)
Rozsáhlá ochrana před náklady na opravy
Úhrada nákladů na základě odpovídající hodnoty
Platnost v celé Evropě
Velká jistota při plánování
Zachování hodnoty tvého motocyklu
Přenositelnost při prodeji motocyklu
Vyřízení prostřednictvím tvého autorizovaného obchodníka KTM Motorcycles bez zbytečné byrokracie

JÍZDA BEZ STAROSTÍ
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VYLOUČENÍ ZÁRUKY
Nenapodobujte!

Na fotografiích jsou profesionální jezdci na motocyklech. Snímky byly pořízeny na uzavřených závodních tratích nebo na  uzavřených silnicích. Společnost KTM Motorcycles 
upozorňuje všechny motocyklisty na skutečnost, že musejí používat  předepsaný ochranný oděv a jezdit zodpovědně v souladu s relevantními ustanoveními a pravidly silničního 

provozu.  Motocykly uváděné v tomto prospektu jsou určeny k silničnímu provozu pouze v homologovaném provedení. Při nákupu a uvedení  motocyklu do provozu dodržujte 
bezpodmínečně výstražné a bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze (především pak zadané rychlostní limity). Některé položky ze sortimentu příslušenství KTM 

Motorcycles nejsou za určitých podmínek  schváleny k provozu na veřejných komunikacích (záleží na dané zemi). Bližší informace ti poskytne tvůj specializovaný prodejce KTM 
 Motorcycles.  Zobrazené výrobky se mohou v jednotlivých detailech lišit od sériově vyráběného modelu a částečně mohou  obsahovat  dodatečnou výbavu za příplatek. Veškeré 

informace o obsahu dodávky, vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnosti vozidel jsou uváděny nezávisle a s výhradou omylů, tiskových chyb, chyb v sazbě a překlepů; příslušné 
změny jsou kdykoliv vyhrazeny. Vezměte prosím na vědomí, že specifikace modelů se může v jednotlivých zemích lišit.

 EXTENDED 
WARRANTY
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA PRO TVOU KTM

KTM SPORTMOTORCYCLE GMBH, 5230 MATTIGHOFEN, AUSTRIA © 2021



 ZÁRUKA PRO NOVÉ A OJETÉ MOTOCYKLY 
S motocyklem KTM jsi „READY TO RACE“ - a to vždy v nejvyšší možné míře kvality a s maximální jistotou, neboť záruční balíček  
KTM Extended Warranty tě spolehlivě chrání na všech tvých cestách. Během výrobní záruky od KTM máš možnost uzavřít navazující  
záruku s dobou platnosti 12 nebo 24 měsíců a díky tomu můžeš až dalších 10 let jezdit bez starostí, s jistotou a bez nákladů na opravy*.  
Svoji záruku si totiž můžeš krátce před koncem její platnosti prodloužit vždy o 12 měsíců (až do 12 let stáří motocyklu nebo do  
80 000 celkově najetých kilometrů). 

Záruka zahrnuje téměř všechny díly tvého motocyklu, pouze typické opotřebitelné díly, jako jsou např. brzdové destičky, pneumatiky nebo 
žárovky, jsou ze záruky vyjmuty. Záruční balíček KTM Extended Warranty platí samozřejmě i tehdy, pokud během záruční doby dojde ke vzniku 
škody vícekrát. Podrobné informace ti rád poskytne tvůj autorizovaný prodejce KTM.

 INDIVIDUÁLNÍ OSOBNÍ 
 ZÁKAZNICKÁ KARTA 

 ZARUČENĚ SPOLEHLIVÁ NÁHRADA
 NÁKLADŮ NA OPRAVY  
U záručních oprav jsou hrazeny plně náklady na práci  
a  materiál, a to i v případě, vyskytne-li se škoda na tvém 
vozidle vícekrát.

Teprve až od více než 50 000 celkově najetých  kilomentů 
 platí  hodnotě odpovídající a podle skutečně najetých 
 kilometrů  odstupňovaná spoluúčast - a to pouze  
u nákladů na materiál. 

 TO MÁ SÍLU  
 JISTOTA ZARUČENA 
Záruční doklady, které obdržíš při uzavření záruční 
 smlouvy,  dokumentují tvé nároky vyplývající ze záruky  
a pravidelnou servisní údržbu tvého motocyklu.

 NÁHRADA MATERIÁLOVÝCH NÁKLADŮ DLE  
 PROVOZNÍHO VÝKONU POŠKOZENÉHO 
 KONSTRUKČNÍHO DÍLU  

Tento výčet slouží pouze jako příklad a není žádným kompletním seznamem dílů. *Dle bližších podmínek CG Car-Garantie Versicherungs-AG.*Dle bližších podmínek CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

DÍLY KRYTÉ ZÁRUKOU OD A DO Z*JISTOTA A PRVOTŘÍDNÍ KVALITA
alternátor / generátor
blok motoru
boční stojánek
brzdová pumpa/ 
brzdový válec 
brzdový třmen
elektronické díly zapalování
elektronické součástky 
motorového managementu
elektronické součástky  
zařízení na čištění  
výfukových plynů
hlava válců

hlavní stojánek
klikový hřídel
ložiska řízení 
ojnice
olejový chladič
píst
přední vidlice  
přístrojová deska
rám
řídicí jednotka ABS
řídicí jednotky
simmering vidlice
snímač hladiny paliva

snímač otáček - ABS
spouštěč / startér
teplotní čidlo
termostat
těsnění pod hlavou válců
vačkový hřídel
ventily
vnitřní díly převodovky
vnitřní díly spojené s oběhem oleje
vodní chladič (motor)
vyhřívaná rukověť
zadní kyvná vidlice 

Na své zakaznické kartě nalezneš veškeré důležité informace a kontaktní údaje.  
V záručním případě tak obdržíš rychlou podporu v rámci celé Evropy.

V případě škodní události:

Dotazy týkající se záruky:

www.cargarantie.cz

TVÁ KONTAKTNÍ OSOBA PRO VŠECHNY PŘÍPADY

Jméno: 

Č. záručního ujednání: 

VIN: 

Datum první registrace:  

KTM partner: 

ZÁKAZNICKÁ KARTA

EXTENDED WARRANTY

© CG Car-Garantie Versicherungs-AG
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Náklady na práciMateriálové náklady


