Niezakłócona mobilność
gwarantowana
przez 10 lat!

FORD GWARANCJA 12
ford.pl

Gwarancja 12

Święty spokój na cały rok

To my zaprojektowaliśmy
i zbudowaliśmy Twój samochód.
A więc to my wiemy o nim
absolutnie wszystko.

Zatrudniamy najlepszych
mechaników, którym
zapewniamy program ciągłych
szkoleń.

Dostarczamy serwisom
najnowsze wersje programów
sterujących pracą silników.
Stosujemy najnowsze
technologie diagnostyczne.

Używamy wyłącznie
oryginalnych części zamiennych
– aby Twój Ford pozostał sobą.

Przy każdej wizycie dostarczamy
Ci szczegółowy wydruk z listą
napraw, jakich dokonaliśmy.
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Masz Forda
- masz przywileje

UWAGA! Warunki finansowe oferty dotyczą Klientów, którzy nie korzystają
ze specjalnych umów serwisowych (Business Service Club,
indywidualne umowy serwisowe obejmujące specjalne warunki
serwisowania)

Pieczęć Dealera

www.ford.pl

Masz Forda
– masz przywileje!

Oddaj swój samochód w nasze fachowe ręce
i skorzystaj z wyjątkowej opcji przedłużenia
gwarancji nawet do 10 lat!
Dzięki najnowszej ofercie Forda, jaką jest
Gwarancja 12, zyskujesz dodatkowy rok
spokoju o sprawność swojego Forda oraz usługę
Assistance 12 – całodobową pomoc drogową
przez 12 miesięcy.

Za kilka lat sprzedasz swojego Forda
wciąż na gwarancji!

Gwarancja 12 obejmuje:
silnik
układ przeniesienia napędu
skrzynię biegów
wybrane elementy sterowania
i osprzętu silnika
Kto może uzyskać Gwarancję 12?
każdy właściciel Forda, któremu
kończy się gwarancja podstawowa
każdy właściciel Forda w wieku
do 10 lat o przebiegu do 200 000 km

To przywilej, jakiego nie ma żaden Klient innej
marki!

Jak to działa?
	
Gwarancja 12 jest usługą płatną
czas gwarancji to 1 rok lub okres
do kolejnego przeglądu
	
usługa jest aktywowana przeglądem
w Autoryzowanym Serwisie Forda
decydując się na Gwarancję 12,
	otrzymujesz dodatkowo usługę
Assistance 12, czyli całodobową pomoc
na drodze, przez 12 miesięcy od daty
rozpoczęcia programu gwarancyjnego
korzystając cyklicznie z Gwarancji 12,
możesz przedłużyć ochronę gwarancyjną
swojego Forda do 10 lat!
Szczegółowe warunki Programu znajdują się na stronie
www.ford.pl oraz u Autoryzowanych Dealerów Forda.

