CENIK PAKETOV PODALJŠANEGA JAMSTVA.
MINI FIX.

Podaljšano jamstvo MINI FIX vam omogoča, da se izognete nepredvidenim stroškom. To prišteje eno ali tri dodatna leta k
standardnemu dvoletnemu jamstvu MINI, kar podaljša vašo brezskrbnost za časovno obdobje do šestih let ali 200.000
prevoženih kilometrov (odvisno od kriterija, ki se doseže prej) ob skromnem doplačilu paketa.
Naše podaljšano jamstvo je na voljo za kateri koli nov ali do dveh let star avtomobil MINI, ki je krit z našim servisnim paketom
MINI Service Inclusive*. Podaljšano jamstvo lahko sklenete za MINI, ki je že v vaši lasti. S podaljšanim jamstvom MINI se
izvaja odprava okvar po preteku tovarniškega določenega jamstva, kadar koli po potrebi, v okviru dogovorjenega časovnega
obdobja ali omejitve prevoženih kilometrov pri katerem koli pooblaščenem trgovcu MINI, podružnici MINI ali pooblaščeni
servisni delavnici MINI Service doma ali v tujini.
*MINI Service Inclusive krije v okviru standardnega paketa opreme za vsak nov MINI brezplačna vzdrževalna dela za časovno obdobje 5 let ali 50.000
prevoženih kilometrov (odvisno od kriterija, ki se doseže prej). Storitev vključuje naslednja servisna dela:
-Zamenjava motornega olja, vklj. Oljnega filtra (predpisana količina brez dolivanj)
- servisiranje/zamenjava zračnega filtra, mikrofiltra, vžigalnih svečk in zavorne tekočine
- pregled vozila in standardna servisna dela kot je določeno v servisni knjigi vozila.

MINI FIX CENIK (BREZ DDV).
SAMOSTOJNA PRODAJA PAKETOV.

Koda opcije

Leta

km

R5x

R6x

F5x

07CG

2+1

200.000

169

208

234

07CH

2+2

200.000

546

676

741

07CK

2+3

200.000

806

1.001

1.105

07U2

2+4

200.000

1.183

1.482

1.638
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MINI FIX CENIK (BREZ DDV).
PRODAJA NOVIH VOZIL.

V primeru naročila MINI FIX paketov v proizvodnjo (ob naročilu novega vozila)
veljajo spodaj navedene cene paketov. Ob naročilu novega vozila je možna
samo opcija 2+1 let / 200.000km.

Koda opcije

Leta

km

R5x

R6x

F5x

07CG

2+1

200.000

130

160

180
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Datum veljavnosti.
Datum veljavnosti se začne z začetnim datumom prodaje oz. registracije, medtem ko se konča, ko preteče dogovorjeno
časovno obdobje oz. je doseženo določeno število prevoženih kilometrov (odvisno od kriterija, ki se doseže prej).
Dolžnost oskrbovanja in varovanja.
Upravičenost do teh storitev predvideva, da ste vaš avtomobil vozili ustrezno in da ste ga servisirali po priporočilih proizvajalca.
Prosimo upoštevajte, da MINI FIX ne krije popravil:
- zaradi polnjenja nepravilnega goriva ali umazanije v sistemu za dovod goriva.
- poškodb na laku, karoseriji, pokrovih, oblogah, letvah
- poškodb na steklu (ogledala, stekla, luči, ohišje luči)
- poškodb v notranjosti (npr. okrasnih letev, prevlekah, pokrovih, naslonjalih za roke in glavo, oblazinjenja, ročajih)
- akumulatorja in baterij.
- vonjave.
- potrošni material (npr. aditivi, gorivo).
- hrup (zmanjšano udobje, kot na primer hrup vetra, škripanje, ropotanja, cviljenja) ki ni direktno povezan z okvarjenim delom.
- obrabljenih ali poškodovanih pnevmatik in koles, poškodovanih ali necentriranih koles
- poškodb ali izgube opreme, ki ni bila vključena ob naročilu novega vozila.
- potrebnih zaradi nastavljanja ali ponastavljanja (ki niso potrebna v sklopu zamenjave okvarjenega dela).
- poškodb, za katere je odgovoren lastnik vozila, npr. poškodbe motorja zaradi nezadostne količine motornega olja ali udeležbe
na dirkaških dogodkih.
Strošek nadomestnega vozila ni predmet podaljšanega jamstva MINI FIX.
Storitve, ki jih zagotavlja mobilna servisna služba MINI, zahtevki v okviru zakonsko določene garancije in izključitve pravic iz
naslova garancije, kot je navedeno v pogojih prodaje za nova vozila, ostajajo nespremenjene. Jamstvo, ki se uporablja v tem
delu, ne predstavlja ne garancije ne jamstva v okviru odgovornostii za stvarne napake, ki izhajajo iz Zakona o varstvu
potrošnikov in Obligacijskega zakona.

