
M A Z D A
P L U S  G A R A N T I E

L A N G E R  E E N  O N B E Z O R G D  G E V O E L

Met Mazda Plus Garantie geniet je ook na de eerste drie jaar 

rijden van zekerheid en houd je dat onbezorgde gevoel van de 

fabrieksgarantie langer vast. Tegen zeer gunstige voorwaarden kun 

je tot twee jaar langer van extra zekerheid genieten en voorkom je 

vervelende verrassingen nadat de fabrieksgarantie is afgelopen*.

Voor meer informatie over Mazda Plus Garantie kun je contact 

opnemen met je Mazda-dealer.

JOUW VOORDELEN

•  12 tot 24 maanden extra zekerheid

•  Geen onverwachte reparatiekosten

•  Geen eigen risico

•  Overdraagbaar bij verkoop en daarmee gunstig voor  

de restwaarde van jouw Mazda

•  Geldig in heel Europa

 
*  Mazda Plus Garantie heeft een looptijd van 12 of  

24 maanden met een maximum van respectievelijk  

120.000 of 150.000 gereden kilometers.

FLEXIBELE EN SNELLE REPARATIEAFHANDELING

Heb je pech in Nederland, dan kun je de auto bij jouw Mazda-dealer 

laten repareren. Op vertoon van je garantiedocumenten handelt hij 

vervolgens alle administratieve zaken met CarGarantie voor je af.  

Je hebt hier verder geen omkijken naar.

Ben je in het buitenland? Geen probleem! Meld de reparatie vooraf 

telefonisch aan jouw eigen Mazda-dealer. De reparatie kun je 

vervolgens, in overleg met hem, laten uitvoeren door ieder willekeurig 

Mazda-servicepunt in Europa.



Volg het laatste nieuws rondom Mazda via:

www.facebook.com/mazdanl

www.twitter.com/mazdanl

www.youtube.com/mazdanederland

www.instagram.com/mazdanederland

nieuws.mazda.nl
DRIVE TOGETHER

BTW en assurantiebelasting inbegrepen. 

Prijzen geldig eerste maand  
na aankoop tot 1.500 km

MAZDA2

MAZDA3 / 

CX-3 / CX-30  

MX-5 / MX-30

MAZDA6 / 

CX-5

12 maanden extra  
garantie tot 120.000 km

€ 210 € 234 € 324

24 maanden extra  
garantie tot 150.000 km

€ 357 € 414 € 575

Prijzen geldig gedurende  
drie jaar fabrieksgarantie  
tot 100.000 km MAZDA2

MAZDA3 / 

CX-3 / CX-30 

MX-5 / MX-30

MAZDA6 / 

CX-5

12 maanden extra  
garantie tot 120.000 km

€ 237 € 264 € 367

24 maanden extra  
garantie tot 150.000 km

€ 403 € 468 € 651

PRIJZEN GEDEKTE ONDERDELEN

Je kunt Mazda Plus Garantie op elk gewenst moment tijdens de fabrieksgarantie-

periode (drie jaar tot 100.000 km) afsluiten. Als je ervoor kiest om dit te doen 

binnen een maand (tot 1.500 km) na aankoop van jouw Mazda, profiteer je van 

een gunstigere prijs. Hieronder vind je de prijzen voor de modellen.

Mazda Plus Garantie dekt de reparatie van de meest belangrijke onderdelen van jouw Mazda. 

Kosten voor regulier onderhoud en natuurlijke slijtage zijn niet inbegrepen. Je kunt rekenen op 

Mazda Plus Garantie bij een defect aan de volgende onderdelen*:

• aandrijfas

• aanjagermotor

• ABS-elektronisch stuur apparaat

• ABS-toerentalsensor

• achterruitverwarmings element 

(breuk uitgesloten)

• airbag

• aircoverdamper

• airco-compressor

• condensor

• dieselroetfilter

• dynamo

• elektronische delen van de  

ontsteking

• elektronische delen van het  

motormanagement

• elektronische delen van het  

uitlaatgasreinigingssysteem

• gordelspanner

• hoofdremcilinder

• intercooler

• inwendige delen die met de  

oliecirculatie in verbinding 

staan

• inwendige delen van de  

versnellingsbak

• katalysator

• koppelingsactuator

• motoroliekoeler

• radiateur (motor)

• remklauw

• remkrachtversterker

• ruitenwissermotor

• ruithefmotor

• schakelactuator

• schuifdakmotor

• spoorstang

• startmotor

• stoelverstellingsmotor

• stuurapparaat geautomatiseerde/

manuele versnellingsbak

• tankvlotter

• thermostaat

• tweemassavliegwiel met  

starterkrans

• uitlaatgasturbo

• uitlaatspruitstuk

• waterpomp

• zitsensor

Extra voor voertuigen met  

elektrische aandrijving: 

•  elektrische verwarmingsbron

 passagierscompartiment

• elektrische rembekrachtiger

• elektrische aircocompressor

• elektromotoren van de aan-

drijving

• laadapparaat in voertuig  

(niet laadsnoer)

• hoogspanningsbekabeling

• koelventilator tractiebatterij

• vermogenselektronica van 

aandrijving

• hoogspanningstransformator 

boordnet

• stuurapparaat hoogspannings-

accu

• omvormer boordnet

*  Bovenstaande opsomming dient als 
voorbeeld. Raadpleeg voor een compleet 
dekkingsoverzicht de voorwaarden van 
CG Car-Garantie Versicherungs-AG 
(F2015).

WWW.CARGARANTIE.NL

Niet bindend document onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. September 2020.


