GARANTIE VOORWAARDEN

DE STOVEN 21
7206 AZ ZUTPHEN
TEL. 0575 473 947
INFO@PELTACARS.NL

1.0
CARGARANTIE
CarGarantie is van kracht op leveringen van voertuigen waarbij dit is
medegedeeld/vastgelegd bij verkoop. U ontvangt hiervan een
bevestiging en de actuele voorwaarden bepaald door CarGarantie zijn
van toepassing op het geleverde voertuig. Bij voertuigen die in
aanmerking komen is een basisdekking met een garantietermijn van
6 maanden inbegrepen bij de aanschafprijs. Pechhulp, verlenging of een
comfortdekking is tegen meerprijs mogelijk. U heeft tot 3 dagen na
aanmelding van het voertuig de gelegenheid om uw garantiekeuze te
wijzigen.

2.0
PELTA SERVICE
Pelta Service is bedoelt als een gebaar naar u. Wanneer u een auto koopt
die niet voldoet aan de voorwaarden van CarGarantie, laten wij u niet
met de zorgen zitten. Arbeidskosten worden door ons vergoed.
De kosten van het te vervangen onderdeel betaalt u zelf. Zo bent u
altijd goedkoper uit.

https://www.cargarantie.info/nl/basis-mkt/
https://www.cargarantie.info/nl/comfort-mkt/

2.2
AANSPRAAK MAKEN OP PELTA SERVICE
U meldt binnen het geldige termijn een gebrek aan uw voertuig bij Pelta
Auto’s. Indien wordt vastgesteld dat reparatie noodzakelijk is, kunt u
uw auto bij Pelta Auto’s aanbrengen voor reparatie onder Pelta Service.

1.1
AANSCHAFPRIJS CARGARANTIE
Basisdekking 6 maanden inbegrepen*
Basisdekking 12 maanden 199,- Euro
Comfortdekking 6 maanden 199,- Euro
Comfortdekking 12 maanden 399,- Euro
*) Zie artikel 1.0

1.2
AANSCHAFPRIJS PECHHULP CARGARANTIE
De pechhulp van CarGarantie is voor het maximale termijn van de
geldige CarGarantie aan te schaffen voor de volgende bedragen.
6 maanden pechhulp 25,- Euro
12 maanden pechhulp 50,- Euro
De maximale kilometerstand voor het aanmelden van pechhulp bedraagt 150.000 km.

1.3
TOESLAG ELEKTRISCHE/HYBRIDE/ZWARE VOERTUIGEN
Voor enkele type voertuigen geldt een bescheiden toeslag op de
aanschafprijs. Dit komt doordat er bij reparatie gebruikgemaakt moet
worden van onderdelen met een hogere gemiddelde kostprijs.
Elektrische of hybride voertuigen kennen een toeslag van 30,- Euro bij
6 maanden garantie, 60,- Euro bij 12 maanden. Voertuigen met een
leeggewicht van meer dan 2.800 kg, kennen een toeslag van 100,- Euro
bij 6 maanden garantie, 200,- Euro bij 12 maanden.
1.4
AANMELDING GARANTIETERMIJN
De aanmelding van de CarGarantie geschiedt op de dag van levering van
de auto. Door het accepteren van het koopcontract van het te leveren
voertuig, dat wordt voorzien van CarGarantie, gaat u er mee akkoord
dat uw naam en adresgegevens worden doorgegeven aan CarGarantie.
Dit gebeurt via een beveiligde online omgeving en wordt enkel gebruikt
voor het toesturen van de garantiepas. Meer informatie hierover leest
u in de Algemene Verordening Gegevensbescherming die is opgesteld
door CarGarantie.
1.5
VRIJGAVE GARANTIE IN BIJZONDERE SITUATIE
De aanmelding van CarGarantie is enkel mogelijk voor auto’s die jonger
zijn dan 9 jaar en minder kilometers hebben gereden dan 180.000.
Voldoet een auto niet aan deze voorwaarden, dan kan deze niet worden
aangemeld door Pelta Auto’s.
Indien een auto vrijwel aan de bovenstaande eis voldoet, kunt u vrijgave
aanvragen. Dit is bedoelt voor bijzondere situaties. Bijvoorbeeld een
auto met 78.000 km, maar van 9 jaar en 2 maanden oud. Of een auto
van 4 jaar met 183.000 kilometer gereden. CarGarantie bepaalt of de
vrijgave wordt geaccepteerd. Indien de auto via vrijgave voorzien wordt
van CarGarantie gelden de voorwaarden die door hen zijn opgesteld.

2.1
TERMIJN PELTA SERVICE
Bij een aanschafprijs tot 2.500,- Euro geldt een termijn van 1 maand.
Bij een aanschafprijs van meer dan 2.500,- Euro, 3 maanden.

3.0
UITZONDERINGEN
Slijtagedelen zijn uitgezonderd van Pelta Service of al dan niet
opgenomen in de voorwaarden van CarGarantie. Uw auto is in goed
gecontroleerde staat geleverd. Gebreken die aan gebruik verwijtbaar
zijn, vallen niet onder de dekking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
voertuigverlichting en profieldiepte van banden, remschoenen of
remblokken/schijven. Deze voorbeelden zijn overeenkomstig aan, maar
niet beperkt tot de voorwaarden van CarGarantie.
4.0
HANDELSVOORWAARDEN
Voertuigen die onder handelsvoorwaarden worden geleverd, kennen
geen vorm van garantie. Bij aanschaf is het voertuig geaccepeerd in de
staat zoals hij is, overeenkomstig aan de gemaakte afspraak in de
overeenkomst. In ruil hiervoor heeft u het voertuig tegen een
handelsprijs kunnen overnemen. Bij overdracht wordt het voertuig
direct betaald, gevrijwaard/geexporteerd of te naam gesteld op kosten
van de koper.
5.0
GARANTIE OP ONDERHOUD/REPARATIE
Wanneer u onderhoud of een reparatie laat uitvoeren aan uw nieuwe of
huidige auto, bieden wij 6 maanden garantie op montagefouten. Indien
er binnen dit termijn een defect aan ontstaat dat aan de montage
verwijtbaar is, wordt de vervangingsschade hiervan vergoedt. U dient
uw auto hiervoor bij Pelta Auto’s aan te brengen.
5.1
ONDERDELEN BIJ ONDERHOUD/REPARATIE
Onderdelen waarvan gebruikgemaakt wordt bij onderhoud of reparatie,
zijn voorzien van de garantie op fabricagefouten die gelden bij de
desbetreffende leverancier/fabrikant. In veel gevallen bedraagt dit
minimaal 12 maanden. Indien er op uw verzoek occasie delen worden
gebruikt, geldt geen garantie op het onderdeel, tenzij anders vermeldt
op de facturatie.
6.0
REPARATIEAANVRAAG
Wanneer u uw voertuig wilt laten herstellen onder garantie, meldt u het
gebrek aan Pelta Auto’s. Dit kan door contact op te nemen via:
PELTA AUTO’S
De Stoven 21
7206 AZ Zutphen
Tel. 0575-473 947
info@peltacars.nl
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