
   GARANTIE DE ROGRAMP



EXPERIENȚĂ ÎNDELUNGATĂ CU SERVICII DE GARANȚIE
 

KAMPUR COM oferă
 

pachete de garanție fără
 

egal, care sunt unice în sfera lor de  
 

  

GARANTIE VEHICUL

Confort Premium

Cost Inclus in pachet Cost suplimentar

Perioada 24 luni 24/36/48 luni

Acoperire
Motor, cutie manuală sau automată, 
sistemul de frânare, sistemul electric, 
sistemul de răcire și de direcție

Toate componentele mecanice și 
electronice ale vehicului 

Kilometraj total Până la 100.000km Până la 150.000km

Rambursare
100% manoperă (rata de 
manoperă a producatorului) 

100% manoperă (rata de manoperă a 
producatorului) 

Rambursare 100% piese de schimb 100% piese de schimb

Plafonare per cerere 15.000€ 15.000€

Beneficiile garantiei 
 
KAMPUR COM oferă diverse pachete de garanție, de la garanția 
Confort de 24 de luni până la garanția Premium de 48 de luni, 
pentru a se asigura că dealerii noștri sunt competitivi și pot oferi 
servicii superioare clienților lor: 
 
 Reducerea creanțelor de răspundere a dealerilor
 Rambursarea periodică a pieselor și a orelor de manoperă 

   
 
 

 Broșură de service / întreținere special concepută pentru 
        

vehiculele incluse 
  Creșterea încrederii în brand și loialitatea față de dealer
 Satisfacție mai mare a clienților și creșterea ratei de rentabilitate 
 Prețuri competitive și acoperire ridicată 
 Experiență îndelungată în furnizarea de produse de garanție 

          
      

pentru vehiculele Dodge & RAM cu statistici ample 

GARANTIE KAMPUR COM 
importator oficial Dodge & RAM in Romania 

influență și oferă protecție dealer-ului, precum și un avantaj competitiv care trebuie 
anunțat și promovat: 



de ce oferim o garantie?

De ce se oferă garanție pentru o masină nouă?
• Chiar și vehiculele noi, de înaltă calitate, pot avea defecte
• Dealerii sunt responsabili pentru defecte și au nevoie de o garanție ca 

mijloc de protecție împotriva creanțelor
• Majoritatea costurilor de reparație sunt acoperite de programe de garanție*
• Garanția protejează dealerul împotriva unor cereri mari neașteptate

De ce nu există o garanție a producătorului?
• Producătorul oferă garanție regională, nu și garanție internatională
• Producătorul nu oferă o garanție din fabrică pentr     u Dodge & RAM î  n Euopa
• Acesta este motivul pentru care, ca importator Dodge și RAM autorizat, oferă 

clienților săi o garanție nouă independentă de furnizor
• Această garanție oferă o acoperire similară cu garanția producătorului
• Clienții europeni se așteaptă la o nouă garanție auto

GARANȚIA PROTEJEAZĂ DEALERUL ȘI 
CLIENTUL.

Garanția noastră are rolul de a proteja dealerul de reclamațiile neacoperite și, în același 
timp, pentru a ne asigura că consumatorul final primește un serviciu de înaltă calitate 

pe care îl merită un proprietar Dodge & RAM.

*Vă rugăm să consultați termenii și condițiile noastre complete ale 
programelor de garanție și alegeți nivelul corespunzător de acoperire



TIPUL DE GARANTI  e: confort

 Acoperire
Motor, cutia automată sau manuală  , transmisie, sistemul    de frânare, 
sistemul electric, sistemul de alimentare, sistemul de răcire, coloana 
de direcție 

 100.000km/24 luni
Acoperă defectele până la 100.000 km / 24 luni, oricare  este prima 
atinsă  

 Inclus
Confort    este inclus în pachetul   de IMPORT - vă rugăm să 
consultați lista de prețuri pentru mai multe informații

 100%
  

 15.000€
   

CONFORT - 100% ACOPERIRE PENTRU 
 COMPONENTE CHEIE

O alternativă ieftină pentru o acoperire cât mai completă. 

  Garanția este plafonată la 15.000€ per cerere

 Acoperire  de 100% manoperă si piese pentru



TIPUL DE GARATIE: PREmium
PREMIUM - A  COPERIRE COMPLETĂ  

Un upgrade pentru cumpărătorii conștienți de calitate.

 Acoperire
Toate părțile componente mecanice și electronice ale autovehicului

 
Acoperă defecte până la 150.000km/24 ori 36 ori 48 de luni, în 
funcție de perioada aleasă (care este prima atinsă)

 Upgrade Contra Cost

 100%

 15.000€
cerere per€ 15.000 la plafonată este Garanția

 150.000km luni ed 48 la până /

Upgrade de la Garanția Confort  la  Garanția  Premium  este:   
- 24 luni: 550€ 
- 36 luni: 1.300€ 
- 48 luni: 2.300€  

Acoperă 100% din costurile de manoperă si  
piese de schimb 



observatii

Observații

Dodge, RAM și  MOPAR sunt mărci înregistrate al F   CA US LLC.
Accesul la oricare din programele oficiale menționate în această broșură poate deveni subiectul 
unui contract oficial de vânzări și / sau servicii doar dacă sunt respectate toate ghidurile și 
standardele de marcă și de corporație. 

 
Această broșură informativă intenționează să ofere o imagine de ansamblu generală și nu face 
parte dintr-un contract și nici nu reprezintă o cerere pentru un contract.

 

 

   
              
               


