
Geen zorgen dankzij  
5 jaar garantie*FORMULE:

• Type: Contract verlengde garantie 

• Duurtijd: 5 jaar*

• Kilometers: geen kilometerlimiet

• Dekking: Tijdens de verlengde garantieperiode dekken 
we alle reparatiekosten voorzien in de fabrieksvoorwaarden 
(uitgezonderd slijtage onderdelen). 

*2 jaar standaard fabrieksgarantie + 3 extra jaren

VOORDELEN:

• Budgetbeheer: Geen onvoorziene uitgaven voor 
reparaties.

• U wordt meteen geholpen bij pech: Assistance bijstand 
voor uw moto in binnen- en buitenland (in Europa), 24 uur 
op 24 en 7 dagen per week!

• Meerwaarde bij doorverkoop: Bij doorverkoop gaat de 
Honda Verlengde Garantie over naar de nieuwe eigenaar. 
Zo verhoogt u de verkoopwaarde van uw moto. 

KIES VOOR EEN ERKENDE HONDA DEALER

Hij beschikt immers over alle uitrusting en opleidingen 
om uw moto in perfecte staat te houden. Uw Honda 
dealer maakt eveneens altijd gebruik van originele 
onderdelen, specifiek ontworpen voor uw Honda. 

Extended Warranty

BESCHERM UW INVESTERING 

Na afloop van de fabrieksgarantie kunt u 3 jaar genieten 
van extra gemoedsrust dankzij de Honda Verlengde 
Garantie. Reparaties met originele Honda onderdelen 
blijven tijdens deze verlengde periode gewaarborgd. 
Bovendien wordt de toekomstige inruilwaarde van de 
moto verhoogd. 

Extended Warranty



Onze intern opgeleide Honda technici staan de komende jaren immers 
in voor het onderhoud van uw moto en houden deze in topconditie. 
Inbegrepen zijn alle kosten vermeld in de garantievoorwaarden van 
de constructeur, inclusief uurloon en voorziene onderdelen (slijtage 
onderdelen zijn niet inbegrepen). 

Geniet zorgeloos van uw Honda  
dankzij Honda Verlengde Garantie. 

Onze Honda experts zorgen ervoor!

UW HONDA BLIJFT 100% HONDA
Uw moto wordt zorgvuldig onderhouden en hersteld 
door de Honda dealer met behulp van de nieuwste 
technologieën en originele onderdelen, volgens de  
Honda aanbevelingen. 

HOGE HERVERKOOPWAARDE
De Honda Verlengde Garantie is overdraagbaar naar de  
volgende eigenaar en blijft geldig tot de limiet bereikt is. 
Een aanzienlijke stimulans voor de doorverkoopwaarde van 
uw Honda!

Pech onderweg? 
U kunt 5 jaar lang beroep doen op Honda Assistance, 24/7. 

Bovendien kan deze wegbijstand nadien elk jaar verlengd worden. 

Deze waarborguitbreiding is onderhevig aan algemene 
voorwaarden, beschikbaar bij uw Honda dealer.
Onder voorbehoud van wijzigingen.

Assistance

Extra gerust dankzij de Honda Verlengde Garantie.  
Maak u geen zorgen over onvoorziene kosten. 

Extended Warranty Extended Warranty


