aanvullende

garantie
Hoe sluit ik een PCA Aanvullende Garantie af?
Een PCA Aanvullende Garantie is binnen een paar
minuten geregeld. U hoeft geen moeilijke,
technische informatie door te geven.
Dit doet uw PCA dealer voor u!
Zelf hoeft u hier dus geen enkele moeite
voor te doen, dat is wel zo makkelijk!

PCA Aanvullende Garantie:
>> verzekerd van voordeel,
gemak en mobiliteit!

aanvullende

garantie

PCA - uw partner, ook wanneer zekerheid langer moet duren!
De bij de PCA aangesloten Peugeot en Citroën specialisten
hebben besloten om de aanvullende garantie voor de door hen
verkochte auto’s onder te brengen bij de Bovemij.
Hierbij heeft u de keuze om tijdens de lopende fabrieksgarantie
van uw Peugeot of Citroën automobiel, bij uw PCA dealer een
aanvullende garantie (tot max 2 jaar) af te sluiten, of kan bij
aankoop van een PCA occasion een extra garantie periode
worden afgesloten tot een maximum van 24 maanden totale
garantie op uw occasion!

aanvullende

garantie
PCA Mobiliteitsgarantie
Wordt verstrekt bij alle PCA Top Occasions én wordt verstrekt bij elke
PCA aanvullende garantie!
Natuurlijk kunt U daarna de
mobiliteitsgarantie jaarlijks bij de
PCA dealer verlengen.
U heeft geen andere pechhulp meer
nodig! Dat scheelt in de kosten!

Aanvullende Garantie, altijd
mét de PCA mobiliteitspas!

>> dus verzekerd van mobiliteit,
ook als het even tegenzit !

PCA - Aanvullende Garantie: Verzekerd van voordeel en gemak!
Goed dat u ervoor gekozen heeft uw auto te kopen bij een PCA dealer ( uiteraard ook BOVAG autobedrijf) .
Natuurlijk is deze auto voor u grondig nagekeken en rijklaar gemaakt en zijn alle eventuele mankementen
gerepareerd als het een occasion betreft. De eerst tijd heeft uw auto nog BOVAG- of zelfs de fabrieksgarantie. Na deze periode gaat u er vaak van uit dat technische of mechanische defecten u de eerste jaren nog
bespaard zullen blijven….
...Maar hoe goed en professioneel uw auto
ook onderhouden is, een technisch of
mechanisch defect is nooit helemaal uit
te sluiten. Het kan natuurlijk altijd zijn dat
dit defect zich net voordoet als uw BOVAGof fabrieksgarantie verlopen is.

Wat valt wel en wat valt niet onder de dekking?
Mechanische of technische defecten
vallen wel onder de dekking
	Normale onderhoud, slijtage, opzet en
carrosserie vallen niet onder de dekking

Uw voordelen
PCA - Aanvullende Garantie
De PCA - Aanvullende Garantie zorgt ervoor
dat uw auto na de BOVAG- of fabrieksgarantie
verzekerd is tegen technische of mechanische
defecten.

Welke auto’s komen in aanmerking?

	Extra zekerheid. want geen onverwachte
reparatiekosten
Geen eigen risico
	Mocht u deze auto tijdens de garantieperiode
willen verkopen dan kunt u dit inclusief de
	Aanvullende Garantie doen. Een duidelijk voordeel,
u verkoopt uw auto makkelijker met méér waarde.

	Auto’s jonger dan 7 jaar (84 maanden)

S nelle, vakbekwame en kosteloze reparaties
door uw eigen PCA of BOVAG-autobedrijf

	Auto’s die maximaal 150.000 kilometer
gereden hebben

 akkelijk af te sluiten via uw eigen
M
vertrouwde PCA dealer

