PREDĹŽENÁ ZÁRUKA LEXUS
UŽITE SI 2 ROKY POKOJA A ISTOTY NAVYŠE

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA LEXUS 3 + 2 ROKY/160 000 KM
Predĺžená záruka Lexus je komplexný poistný program, ktorý vám poskytne účinnú ochranu
v prípade neočakávanej mechanickej alebo elektronickej poruchy na vašom vozidle.
Predĺžená záruka Lexus sa riadi záručnými podmienkami uvedenými v Záručnej knižke
predĺženej záruky, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na www.lexus.sk.
PLATNOSŤ PREDĹŽENEJ ZÁRUKY LEXUS:

Súčasťou programu Predĺženej záruky
Lexus sú bezplatné celoeurópske cestné
asistenčné služby.
ASISTENČNÉ SLUŽBY VYUŽIJETE
V PRÍPADE:
poruchy
nehody

100 000 km

zakúpenie
nového
vozidla
1 rok

2 roky

VÝHODY:

problému s palivom

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
vrátane bezplatnej asistenčnej služby*

ZÁRUKA VÝROBCU
vrátane bezplatnej asistenčnej služby*

3 roky

vybitia akumulátora

160 000 km
podľa toho,
čo nastane skôr
*b ez obmedzenia
5 rokov najazdených km

4 roky

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ:
A Pri kúpe nového vozidla Lexus.

Záručné opravy v autorizovaných servisoch Lexus

B Na vozidlo Lexus v prevádzke kryté zárukou výrobcu.
Vozidlo musí byť mladšie ako tri roky od dátumu
začiatku záruky výrobcu a mať najazdených menej ako
100 000 km a preukázateľnú históriu predpísanej údržby.

Záruka je prenosná na nového majiteľa – vyššia
zostatková hodnota vozidla

CENNÍK PREDĹŽENEJ ZÁRUKY
Trieda vozidiel

straty kľúčov či uzamknutia kľúčov vo vozidle
krádeže vozidla
ďalších problémov s vaším vozidlom
Skúsení operátori vám vždy poradia a zaistia
čo najvhodnejšie riešenie vašej situácie.

Záručná oprava bez finančnej spoluúčasti zákazníka
Použitie originálnych náhradných dielov

defektu pneumatiky

Bezplatná celoeurópská cestná asistenčná služba
vám prichádza poskytnúť pomoc zadarmo
24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.
V Slovenskej republike volajte: 0800 166 628
V zahraničí volajte:
+420 221 586 505

Zvýhodnená cena – platí pri objednaní s novým
vozidlom alebo pri kúpe najneskôr do 6 mesiacov
od prevzatia nového vozidla (začiatku záruky výrobcu).

Základná cena

Zľava

Zvýhodnená cena

Trieda 1: UX, IS, CT, RC

1 199 €

17 %

999 €

Trieda 2: NX, RX, ES

1 879 €

17 %

1 559 €

Základná cena – platí pri kúpe predĺženej záruky
po uplynutí 6 mesiacov od prevzatia nového vozidla
(začiatku záruky výrobcu).

Trieda 3: LC, LS, RC F

2 399 €

17 %

1 999 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH. Platnosť od 1. 3. 2021.

