PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA LEXUS
UŽIJTE SI 2 ROKY KLIDU A JISTOTY NAVÍC

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA LEXUS 3 + 2 / 160 000 KM
Prodloužená záruka Lexus je komplexní pojistný program, který vám poskytne účinnou ochranu
v případě neočekávané mechanické nebo elektronické závady na vašem vozidle.
Prodloužená záruka Lexus se řídí záručními podmínkami uvedenými v Záruční knížce
prodloužené záruky, které jsou k dispozici ke stažení na www.lexus.cz.
PLATNOST PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY LEXUS:

Součástí programu Prodloužené záruky
Lexus jsou bezplatné celoevropské silniční
asistenční služby.
ASISTENČNÍ SLUŽBY VYUŽIJETE
V PŘÍPADĚ:
poruchy
nehody

100 000 km

koupě
nového
vozu
1 rok

2 roky

VÝHODY:

problému s palivem

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
včetně bezplatné asistenční služby*

ZÁRUKA VÝROBCE
včetně bezplatné asistenční služby*

3 roky

vybití akumulátoru

160 000 km

4 roky

5 roků

podle toho,
co nastane dříve
*b ez omezení
ujetých km

ZAKOUPIT LZE:
A Při koupi nového vozidla Lexus.
B Na vozidlo Lexus v provozu kryté zárukou výrobce.
Vozidlo musí být mladší tří let od data počátku
záruky výrobce a mít najeto méně než 100 000 km
a prokazatelnou historii předepsané servisní údržby.

CENÍK PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
Třída vozidel

krádeže vozu
dalších potíží s vaším vozem

Záruční opravy v autorizovaných servisech Lexus
Záruka je přenosná na nového majitele – vyšší
zůstatková hodnota vozidla

ztráty klíčů či uzamčení klíčů ve vozidle

Zkušení operátoři vám vždy poradí a zajistí
co nejvhodnější řešení vaší situace.

Záruční oprava bez finanční spoluúčasti zákazníka
Použití originálních náhradních dílů

defektu pneumatiky

Bezplatná celoevropská silniční asistenční služba vám
vyjíždí poskytnout pomoc zdarma 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
V České republice volejte:
800 100 717
V zahraničí volejte:
+420 221 586 505

Zvýhodněná cena – platí při objednání s novým
vozidlem nebo při koupi nejpozději do 6 měsíců
od předání nového vozidla (počátku záruky výrobce).

Základní cena

Sleva

Zvýhodněná cena

Třída 1: UX, IS, CT, RC

29 900 Kč

17 %

24 900 Kč

Třída 2: NX, RX, ES

46 900 Kč

17 %

38 900 Kč

Základní cena – platí při koupi prodloužené záruky
po uplynutí 6 měsíců od předání nového vozidla
(počátku záruky výrobce).

Třída 3: LC, LS, RC F

59 900 Kč

17 %

49 900 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platnost od 1. 3. 2021.

