DACIA TRYGHEDSPAKKE

GIVER DIG
STØRRE TRYGHED
SOM BILEJER

DACIA TRYGHEDSPAKKE

TÆNK HVIS DU
KUN BEHØVER AT
TÆNKE PÅ DIN BIL,
NÅR DU BRUGER DEN

Når du køber en ny bil, ønsker du at gøre livet mere
enkelt, bekvemt og trygt. Vi kan hjælpe dig med at opnå
dette via vores to forskellige tryghedspakker, som giver
dig overskud til at tænke på alt andet end unødvendige
bekymringer.

SÅDAN GØR DU DIN HVERDAG
ENKEL, TRYG OG MERE BEKVEM MED
MED VORES TO TRYGHEDSPAKKER
• Fabriksgaranti i op til 6 år.
• Service inkluderet i op til 6 år.
• Alle serviceeftersyn og reparationer udføres på et
autoriseret Dacia værksted.
• Alle reservedele, som benyttes, er originale Dacia dele.
• Du får hjælp, hvorend du er – døgnet rundt.
• Vi minder dig om, hvornår det er tid til service.
• Samme udgift hver måned. Du ved altid, hvad du får,
og hvad det koster.

SÅ ENKELT ER DET AT VÆLGE DIN EGEN TRYGHEDSPAKKE
DACIA SECURITY
Forlænget garanti & Dacia Assistance
Med Dacia Security forlænger du din bils nybilsgaranti med op til 6 år,
og du derudover får en masse andre fordele med i aftalen:
• Tryghed – med en forlængelse af garantien behøver du ikke at være bekymret for
uforudsete og dyre reparationer.
• Fleksibilitet – du kan benytte samtlige autoriserede Dacia værksteder i Europa
(ej Hviderusland).

>

Serviceaftalen afhænger af dit kørselsbehov, du skal derfor tage højde for både tid og kilometer, når
du vælger en af nedenstående serviceaftaler. Aftalen gælder tidsperioden eller antal kørte kilometer,
hvad der måtte komme først. Den nøjagtige pris afhænger af bilmodel.

Priser for Dacia Sandero, Lodgy, Logan MCV og Duster:
48 mdr./60.000 km
kr. 1.990

48 mdr./100.000 km
kr. 2.490

60 mdr./100.000km
kr. 3.990

60 mdr./150.000km
kr. 6.990

72 mdr./100.000km
kr. 5.990

72 mdr./150.000km
kr. 8.990

• Hjælp på stedet – gennem Dacia Assistance får du hjælp ved produktrelaterede driftstop, 24 / 7.

DACIA CARE
Serviceaftale

Med Dacia Care får du alt, som indgår i Dacia Security samt en
omfattende serviceaftale.
• I serviceaftalen indgår al service, der er specificeret og anbefalet af Dacia.
Alle omkostninger er betalte, selv for f.eks. olieskift, oljefilter og pære.
Dog indgår dæk og batteriet i din fjernbetjening ikke.

>

• Tryghed – med en forlængelse af garantien behøver du ikke være bekymret for 		
uforudsete udgifter og dyre reparationer.
• Fleksibilitet – du kan benytte samtlige autoriserede Dacia værksteder i Europa
(ej Hviderusland).
• Hjælp på stedet – gennem Dacia Assistance får du hjælp ved produktrelaterede drftstop, 24 / 7.
		

Vælg den serviceaftale, der passer dig bedst. Prisen varierer efter bilmodel, motovariant m.m.

Dacia Care tilbydes til Dacia Sandero, Lodgy, Logan MCV og Duster.
Priseksempel her er for en Dacia Sandero:
36 mdr./ 60.000 km
Fra kr. 347 kr/mdr.

48 mdr./ 80.000 km
Fra kr. 431 kr/mdr.

60 mdr./ 100.000 km
Fra kr. 504 kr/mdr.

SPØRGSMÅL & SVAR
Hvor meget varierer udgifterne fra
måned til måned?
De varierer ikke. Du betaler det samme
beløb hver eneste måned i hele aftaleperioden. Hverken ændringer i renten eller
inflationen påvirker dine udgifter.
Hvorfor bliver serviceaftalen dyrere
pr. måned, når den skal løbe længere?
Dette skyldes at der med tiden skal
foretages mere omfattende servicereparationer som f.eks udskiftning af tandrem.
En sådan udskiftning er tidskrævende
og dermed mere omkostningstung. Det
samme gælder andre servicereparationer,
som er medvirkende til, at service-omkostningerne er størst for biler mellem
5 og 10 år.

www.dacia.dk

Hvad sker der, hvis jeg sælger bilen?
Den nye ejer vælger selv, om
vedkommende vil overtage din aftale.
Hvor meget er garantierne værd?
Ved salg af bilen opsiges aftalen ved
salgsdato. Aftalen kan også overdrages
til den nye køber af bilen, hvis køberen
ønsker det. Skulle du mod forventning
blive udsat for et driftstop, sender vi
straks assistance og får din bil repareret.
Det gælder naturligvis uanset, hvor du
befinder dig. Alle reparationer udføres af
autoriserede Dacia værksteder, og der
benyttes kun originale Dacia reservedele.

2 PAKKER SOM GØR DIN
HVERDAG SOM BILEJER
ENDNU MERE ENKEL
OG TRYG
Dacias tryhedspakke findes i to forskellige udgaver. Man kan sige, at Dacia Security
indeholder mere tryghed og Dacia Care indeholder endnu mere tryghed.
Når du vælger Dacia Care serviceaftalen, får du samtidig Dacia en Security
serviceaftale. Indenfor hver pakke kan du vælge blandt en række forskellige
muligheder, der matcher dine behov.
Din Dacia-konsulent kan rådgive dig omkring alle de ting, der er vigtige at tænke
på, så du slipper du unødvendige bekymringer. Konsulenten kan også oplyse
priser, så du ved, hvad dine månedlige omkostninger bliver.

HVILKEN PAKKE
PASSER BEDST TIL DIG?
Dacia Security passer til dig, som er tilfreds med
den tryghed, som fabriksgarantien giver. Du vil
bare forlænge aftalen.

Pris pr. måned Dacia Care.

Dacia Care er den rigtige pakke til dig, som ønsker
at slippe for unødvendige bekymringer. Med
Dacia Security pakke, kan du altid føle dig tryg.
Derudover får du en serviceaftale med betalt
service i en selvvalgt periode.

