
VÁŠ DEALER

Za prodloužení záruky dle záručních podmínek Jaguar 
Land Rover je jednorázově účtován tento poplatek:

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

ZARUČENĚ
POD OCHRANOU
Prodloužená záruka 
Jaguar Land Rover

LAND ROVER

Zánovní vozy

do 155 kW

od 156 kW do 230 kW

od 231 kW

Nové vozy

do 155 kW

od 156 kW do 230 kW

od 231 kW

16.420 Kč

31.968 Kč

41.981 Kč

13.624 Kč

26.418 Kč

34.799 Kč

29.418 Kč

56.410 Kč

75.567 Kč

23.426 Kč

47.386 Kč

62.342 Kč

12 měsíců /
do 130.000 km

12 měsíců /
do 130.000 km

24 měsíců /
do 150.000 km

24 měsíců /
do 150.000 km

JAGUAR

Zánovní vozy

do 155 kW

od 156 kW do 230 kW

od 231 kW

Nové vozy

do 155 kW

od 156 kW do 230 kW

od 231 kW

12.097 Kč

24.349 Kč

33.460 Kč

10.041 Kč

20.198 Kč

27.691 Kč

20.897 Kč

42.448 Kč

60.204 Kč

17.711 Kč

34.059 Kč

49.548 Kč

12 měsíců /
do 130.000 km

12 měsíců /
do 130.000 km

24 měsíců /
do 150.000 km

24 měsíců /
do 150.000 km



ZARUČENĚ SPOLEHLIVÉ

Prodlouženou záruku na vozidla Jaguar a Land Rover  
můžete uzavřít na 12 nebo na 24 měsíců, bez ohledu 
na to, zda se jedná o nový nebo zánovní vůz.*

NOVÉ VOZY
Prodlouženou záruku můžete uzavřít u svého 
prodejce hned při koupi nového vozu.

ZÁNOVNÍ VOZY
Prodlouženou záruku na zánovní vůz můžete uzavřít 
maximálně do tří let jeho stáří.

* Záruka prodejce je pojištěna u Real Garant Versicherung AG

ZARUČENĚ JEDNODUCHÉ

–  Náklady, které mohou vzniknout škodami na 
dílech krytých zárukou, jsou hrazeny minimálně 
12 měsíců. Opravy, které byste jinak museli platit 
sami.

–  A kdo by si pomyslel, že se rychle mohou vyšplhat 
na desetitisíce korun.

–  Podmínkou pro uplatnění nároku na záruční plnění 
je dodržení pravidelných výrobcem předepsaných 
servisních prohlídek a údržby. Nejlépe dopravte 
vozidlo k nám.

ZARUČENĚ KOMPLEXNÍ

Záruka se vztahuje na všechny mechanické, 
elektrické, elektronické, pneumatické a hydraulické 
díly dodané výrobcem s výjimkou dílů podléhajících 
opotřebení.

ZARUČENĚ VÝHODNÉ

–  Ať už jste se rozhodli pro jakékoliv naše vozidlo, 
chceme, aby Vám přinášelo radost zaručeně 
dlouho.

–  Proto jsme poskytli na Váš vůz komplexní 
záruku.

–  V případě poruchy jste s naší zárukou bez 
starostí.

ZARUČENĚ RYCHLÉ

V případě škodní události nám jednoduše zavolejte. 
Postaráme se o rychlé a jednoduché vyřízení. 

Další informace naleznete  
v záručních podmínkách.


