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Gwarancja samochodów
używanych
Ponad 70% wszystkich samochodów
Porsche jest wciąż na drogach. To
największa wartość jaką otrzymujemy
stając się posiadaczem samochodu tej
marki.

Porsche Approved

Porsche Approved to synonim jakości i zaufania.
Pozwala  skoncentrować się na tym, co naprawdę
istotne – czerpaniu przyjemności z jazdy.

Program obejmuje samochody używane, które po
przejściu rygorystycznej kontroli otrzymują certyfikat
potwierdzający spełnienie standardów marki Porsche.
Samochody weryfikowane są przez wyspecjalizowany
zespół techników, którzy monitorują aż 111 punktów
kontrolnych. Certyfikat potwierdza przebieg,
pochodzenie samochodu i jest świadectwem jego
bezpiecznego użytkowania.

Gwarancja Porsche Approved jest dostępna dla
samochodów używanych nie starszych niż 14 – letnie,
których przebieg nie przekracza 200 000 km. 
Ochrona gwarancyjna obejmuje 12 miesięcy (dla
samochodów młodszych niż 13 lat jest dostępna opcja
2-letnia), po wygaśnięciu istnieje możliwość jej



przedłużenia podczas kolejnej wizyty w naszym
Porsche Centrum Sopot.

 

Zakres gwarancji

Gwarancja obowiązuje dla wszystkich podzespołów
wchodzących w skład następujących komponentów:

• Silnik

• Układ paliwowy / układ chłodzenia

• Napęd / skrzynia biegów

• Zawieszenie / układ kierowniczy

• Układ hamulcowy

• Ogrzewanie / układ klimatyzacji

• Instalacja elektryczna

• Nadwozie

 

Wyłączenia:

1. Nieprawidłowości wizualne i akustyczne

• Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje usterek
wizualnych i dźwiękowych, które nie powodują
pogorszenia funkcji pojazdu.

2. Konserwacja, przegląd, pozyskanie części i
czyszczenie

3. Wymiana części podlegających starzeniu się i
zużyciu



• Piór wycieraczek

• Klocków i tarcz hamulcowych

• Świec zapłonowych

• Zbiorników wyrównawczych PDCC

• Pasków napędowych łącznie z rolkami
prowadzącymi i napinającymi

• Wszystkich filtrów, płynów, olejów i smarów

• Tarcz sprzęgła i tarcz dociskowych sprzęgła

• Opon

• Amortyzatorów

• Akumulatorów

• Środków chłodniczych

• Wszelkich źródeł światła (z wyjątkiem lamp
ksenonowych i diodowych)

 

W celu uzyskania więcej informacji na temat
Programu Porsche Approved zapraszamy do kontaktu:

Tel.: +48 58 550 911 8

Tel.: +48 58 550 911 3

E-mail: serwispcs@lellek.com.pl

 


