8 ÉVES HŰSÉGPROGRAM – HONDA PREMIUM QUALITY
Úgy határozott, hogy rendesen gondját viseli Hondájának?
Értékeljük döntését és a 8 éves hűségprogramunkkal támogatjuk Önt ebben.
Ha a javasolt anyagokat és eredeti Honda alkatrészeket használva, bármely hivatalos magyarországi
Honda szervizműhelyben, a Honda ajánlásainak megfelelően az összes karbantartást és szervizt megadja
autójának, gépjárművére érvényes lesz a Honda Premium Quality hűségprogram.
Mely autók tartoznak a hűségprogramba?
A hűségprogram azon autókra vonatkozik, melyeket egy hivatalos magyarországi Honda
márkakereskedésben vásároltak, és az autó 8 éves koráig vagy 150.000 km futásteljesítményig, amelyik
hamarabb következik be, érvényes. Ezen idő alatt az összes előírt karbantartást hivatalos Honda
szervizben kell elvégeztetni, eredeti Honda alkatrészeket és a javasolt anyagokat felhasználva.
Milyen előnyökkel jár az Ön számára a hűségprogram?
Amennyiben egy a programban részt vevő járműben egy meghatározott alkatrész meghibásodik, a
Honda teljesen ingyen biztosítja a javításhoz szükséges alkatrészeket.

Milyen egyéb előnyökkel jár az Ön számára a hűségprogram?
A hűségprogram biztosítja továbbá gépjárműve helyes karbantartását, hiszen a kapható legjobb
alkatrészeket és anyagokat használják, miközben nő a jármű újraértékesítési értéke a jótállási idő lejárta
után is, mert az eladáskor a következő tulajdonos jogosult a program további használatára. Hondája
eladásakor a program egy plusz fontos érvet és előnyt ad a kezébe.

A Honda Premium Quality 8 éves hűségprogram bármely hivatalos magyarországi Honda kereskedésben
rendelkezésére áll.
Mirevonatkozik a hűségprogram:
A meghibásodásnakgyártási vagy anyaghibatermészetűnek kell lennie,melyet nemkülső tényező, pl.
sérülés, jogosulatlan módosítás, téves használat, a kezelési kézikönyvbenleírtakkal
ellentéteshasználatvagy az autó versenyzésre való használataokozott.
Ilyenmeghibásodás eseténa hűségprograma következő alkatrészekrevonatkozik:
‐ Motor és belső alkatrészei (kivéve a motor külső szerelvényeit)
‐ Kézi kapcsolású vagy automata sebességváltó és belső alkatrészei (kivéve a sebességváltó külső
szerelvényeit)
‐ Hajtótengelyek (kivéve a gumiharangokat)
‐ Kormánymű (kivéve az összekötőrudakat, gumiharangokat és a hidraulikus szervokormányzás
egyéb részegységeit)
‐ DPS‐egység ‐ Négykerékhajtás‐kiegyenlítőmű (kivéve a gumiharangokat)
‐ Elektronikus motorvezérlőegységek (ECU+MICU), sebességváltó‐vezérlőegység (TCU),
kormányzás‐vezérlőegység (EPS),ABS (ABS szabályozóegység) és légzsák‐vezérlőegység (SRS)
Mire nemvonatkozik a hűségprogram:
‐ A javítás munkadíja
‐ Fogyóanyagok, folyadékok és kenőanyagok
‐ Kopó‐fogyó alkatrészek, és olyan alkatrészek, melyeket a rendszeres karbantartások során
cserélnek ki
‐ A motor szerelvényei (indítómotor, generátor, turbófeltöltő, befecskendezőszivattyúk,
befecskendezők, tüzelőanyag‐szivattyúk, motorfelfüggesztések és egyéb motortartozékok)
‐ A sebességváltó szerelvényei (kapcsolókar és ‐mechanizmus, kapcsolók, érzékelők és vezérlő
mágnesszelepek, amelyek nem a sebességváltó belső alkatrészei, egyéb sebességváltó
tartozékok)
‐ Alváz‐ és felfüggesztés‐alkatrészek (kivéve a kormányművet és a hajtótengelyeket)
‐ A hidraulikus szervokormányzás alkatrészei (kivéve a kormányművet)
‐ A fékrendszer alkatrészei (kivéve az ABS‐vezérlőegységet/‐szabályozóegységet)
‐ Kipufogórendszer (kipufogócsövek, katalizátor, DPF‐szűrő, kipufogódobok, lambda‐szondák stb.)
‐ A karosszéria és a belsőtér alkatrészei, kárpitozás és fényezés
‐ Elektromos alkatrészek (kivéve a meghatározott alkatrészeket)
‐ IMA‐rendszer alkatrészei beleértve az IMA‐akkumulátort (a hibrid modellek hibrid
hajtóműveinek alkatrészei)
‐ Tartozékok (vonóhorog, tetőcsomagtartók, elektronikus berendezések, audió, navigáció stb.)
‐ Egyéb alkatrészek, melyek nem szerepelnek a hűségprogram által lefedett alkatrészek listáján
A Honda Premium Quality 8 éves hűségprogramjával kapcsolatos további részletekről kérdezze
márkakereskedőjét.

A HONDA PREMIUM QUALITY
HŰSÉGBÓNUSZ RÉSZLETES
ISMERTETÉSE
Érvényesség:
A Honda Premium Quality hűségbónusz
a 3 éves gyári garancián felül további 5 évig
érvényes, amely az első forgalomba helyezés
dátumával indul. A hűségbónusz a jármű 8 éves
koráig, ill. legfeljebb 150 000 km
futásteljesítményig tart (amelyik először elérkezik).
A hűségbónusz feltétele, hogy rendszeresen
elvégeztesse járművének karbantartását
a szervizintervallumoknak megfelelően,
eredeti Honda alkatrészekkel és a Honda
által ajánlott anyagokkal, valamelyik hivatalos
magyarországi Honda szervizben. Ennek
bizonyítékául a karbantartási igazolásokat
tartalmazó szervizfüzet és javítói számla szolgál.
A hűségbónusz a gyári garancián és a törvényileg
előírt jótálláson felül érvényes az összes jármű
számára, amelyet hivatalos magyarországi
Honda márkakereskedőnél vásároltak, és
Magyarországon helyeztek forgalomba.

Az Ön Honda márkakereskedője
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ÉV
GONDTALAN AUTÓZÁS!

PREMIUM
QUALITY
HONDA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT PLUSZ

Szolgáltatási terjedelem:
Motor – motorblokk, hengerfej
Sebességváltó – az összes
sebességváltó-alkatrész
Kormányzás – kormánymű, csatlakozó
elemek nélkül
Tengelyhajtás – féltengelyek, hátsó
differenciálmű, DPS hajtás (gumiharangok
kivételével)
Elektronikus vezérlőegységek
az alábbiakhoz – motor, sebességváltó,
kormányzás, ABS és légzsák
Az Ön Honda márkakereskedője készséggel
bemutatja Önnek részletesen a Honda Premium
Quality csomagot.
Forduljon hozzá bizalommal!

Honda Motor Europe Limited
Magyarországi Fióktelepe
www.honda.hu

3 plusz 5 év

HONDA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT PLUSZ

HONDA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT PLUSZ

HONDA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT PLUSZ

A HONDA TÖBBET NYÚJT
A GARANCIA TERÉN

A HONDA PREMIUM
QUALITY CSOMAG

A HONDA PREMIUM QUALITY
CSOMAGGAL JOBBAN JÁR

Egy Hondával mindig jó úton lenni. Dinamikus,
kényelmes és biztonságos. Annak
érdekében, hogy ez sokáig
így maradjon, összeállítottuk
Önnek az egyedülálló Honda
Premium Quality csomagot.

A Honda tökéletesen biztos az általa gyártott
járművek minőségében, ezért a 3 év garancia
nekünk nem elég. Minden újonnan vásárolt
Hondához felár nélkül jár Premium Quality
csomagunk is.

A Honda Premium Quality csomag valódi
bizonyíték arra, hogy Ön a Hondánál a legjobb
kezekben van.

Az alap garancia egy új Honda esetében
3 év, legfeljebb 100 000 km futásteljesítmény
mellett (kilométer-korlátozás nélküli garancia
a fényezett felületekre). Ezen kívül az összes
modell esetén 5 év garancia érvényes
a kipufogórendszer és 10 év jótállás a futómű
és hajtás bizonyos elemeinek
átrozsdásodására. A karosszériára
vonatkozóan pedig 12 év átrozsdásodási
garancia érvényes (kilométer-korlátozás
nélkül). Ha Ön egy hibrid Honda modellt
választ, akkor az IMA hibrid rendszerre
5 év garanciát vállalunk.
És ez még csak a kezdet. Minden új Honda
esetén élvezheti a Honda Premium Quality
csomag előnyeit is, amelyet ebben
a prospektusban szeretnénk
részletesen bemutatni Önnek.
A Honda Premium Quality
jóvoltából összesen 8 év
biztonság előnyeit élvezheti!

A garanciával kapcsolatos részleteket és feltételeket
megtudhatja Honda márkakereskedőjétől
vagy a www.honda.hu oldalon!

A Honda Premium Quality csomag keretei
között az alábbiakat biztosítjuk Önnek:
5 év hűségbónusz a garanciaidőn
felül!
A 3 éves gyári garancia (lásd balra) lejárta
után további 5 évig, illetve legfeljebb 150 000
km futásteljesítményig élvezheti a verhetetlen
hűségbónusz előnyeit.

3 ÉV GARANCIA
5 ÉV HŰSÉGBÓNUSZ
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Még akkor is jól jár a hűségbónusszal, amikor
a 8 év lejárta előtt eladja az autóját. Ilyenkor
ugyanis automatikusan az új tulajdonosra
szállnak át az előnyök, ami kiváló alkupozíciót
jelent az Ön számára!
A Honda Premium Quality csomagban foglalt
szolgáltatások igénybevételének feltétele,
hogy rendszeresen elvégeztesse
járművének karbantartását
a gyári előírások szerint, valamelyik
hivatalos magyarországi Honda szervizben.
Ez már csak azért is megéri Önnek, mert itt
csak eredeti Honda cserealkatrészekkel látják
el autóját.

ÉV
GONDTALAN AUTÓZÁS!
DÍJMENTESEN MEGKAPHATJA AZ
ALÁBBI CSEREALKATRÉSZEKET,
AZOK MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN:
• MOTOR
• SEBESSÉGVÁLTÓ
• TENGELYHAJTÁS
• KORMÁNYZÁS
• ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐEGYSÉGEK
A részleteket lásd a szolgáltatási terjedelemben. A felsorolt elemekhez
kapcsolódó alkatrészekre nem vonatkozik. A szervizfüzetben
ismertetett, gyári garanciális feltételek érvényesek.

3 plusz 5 év

