
Удължени гаранции  
по стандартите на Силвър Стар
Гарантирано предимство
Който и от нашите автомобили да сте харесали, ние искаме той да Ви доставя удоволствие дълго време.  
За целта автомобилът е основно прегледан и се намира в оптимално техническо състояние.

Но и най-внимателната проверка в нашия сервиз не може да изключи бъдещи повреди. Затова, в случай  
на поява на бъдещ проблем, нашата удължена гаранция Ви дава спокойствие и сигурност.

На гаранцията можете да разчитате още от първия ден, като при нови автомобили тя важи след изтичане 
на заводската гаранция, а при употребяваните – от самия момент на закупуването на автомобила.

Гарантирано лесно 
В случай на повреда просто ни се обадете. Ние ще се погрижим за Вашия автомобил бързо и професионално. 

Гаранцията може да се сключва за минимум 12 месеца и Ви предлага две удобни възможности:

Гаранция за нови автомобили
Собствениците на нови превозни средства могат да закупят цялостна защита за автомобила, която удължава 
фабричната гаранция на производителя. В дългосрочен план удължената гаранция за нови автомобили е 
перфектният начин за защита на клиентите от възникнали разходи,  вследствие на неочаквани повреди. 



Гаранция за употребявани автомобили
„Силвър Стар“ предлага разнообразни възможности за защита на употребявани автомобили. В зависимост 
от избраната от Вас гаранционна програма се застраховат различни части на автомобила. 

Можете да избирате между гаранция на силовите агрегати (двигател, предавателна кутия, разпределителна кутия, 
диференциал) и пълна гаранция. От нашите оферти могат да се възползват автомобили на възраст до 10 години и 
с до 150 000 км пробег.

Предимства на програмата са осезаеми: 

• Значително по-голяма сигурност, тъй като сте защитени от неочаквани разходи за ремонт в случай на повреда.

• Запазване на висока остатъчна стойност на употребявания автомобили, благодарение на Вашата гаранция като 
допълнителен аргумент при продажба.

• Възможност за индивидуални програми за гаранция според Вашите нужди. 

Гарантирано просто
• За период от минимум 12 месеца се поемат всички разходи, които биха могли да възникнат по покрити 

от гаранцията повреди. Това са разходи, които в противен случай Вие трябва да заплатите. Ако се замислите, 
това може да са скъпи ремонти, например повреда на двигател.

• Застраховката изплаща напълно и разходите за труд, и за резервни части.

• За да се възползвате от гаранционните услуги, е необходимо редовно извършване на предписаните 
от производителя проверки и обслужвания в оторизиран сервиз.

Гарантиран обхват
Пълната гаранция обхваща всички механични, електрически, електронни, пневматични и хидравлични системи, 
които спадат към оригиналната окомплектовка от производителя. За допълнителни подробности, както 
и за изключенията, моля, прочетете Гаранционните условия или се свържете с нас.

Нашите сътрудници са на Ваше разположение по всяко време за допълнителни въпроси!


