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aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. (prijs)wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden. GarantiePlus wordt je aangeboden door COVEA fleet. 
Renault Financial Services treedt op als bemiddelaar.

meer informatie staat op renaultfinance.nl
of bel gratis 0800 - 0303.

GARANTIEPLUS 
Verleng de garantie van jouw 
Renault

100% RENAULT,
100% BETROUWBAAR
GarantiePlus verlengt je garantie: 
tot 6 jaar of 200.000 km

https://www.renaultfinance.nl/home


met GarantiePlus verleng je de garantietermijn van jouw 
Renault.
Dit heeft meerdere voordelen en kan onverwachte kosten 
voorkomen. Binnen één jaar na registratie kan de eerste 
eigenaar GarantiePlus afsluiten bij de dealer. Als je 
GarantiePlus direct afsluit met een financiering, dan kun je 
het bedrag zelfs meefinancieren.

tot 4 jaar extra garantie*
De fabrieksgarantie van jouw Renault is, afhankelijk van 
het model, 2 of 3 jaar. Deze kun je verlengen tot 6 jaar of 
200.000 km*. Je verlengt dus met 1, 2 of 3 jaar. Daarbij kies je 
een kilometrage.

pechhulp in binnen- en buitenland
Met GarantiePlus ben je verzekerd van pechhulp in heel  
Europa én in je eigen woonplaats.

reparatiekosten zijn 100% gedekt in binnen- en buitenland
Bij reparatie van gedekte defecten betaalt GarantiePlus zowel  
de onderdelen als het arbeidsloon. In Nederland, maar 
ook in de  rest van Europa. Er zijn dus geen onverwachte 
reparatiekosten.

kwaliteit van de reparaties
Met GarantiePlus worden gedekte defecten altijd gerepareerd  
door gekwalificeerde Renault-monteurs. Zij gebruiken alleen  
originele onderdelen. Je kunt dus altijd terecht bij jouw eigen  
vertrouwde dealer.

gunstig bij inruil of verkoop
GarantiePlus is verbonden aan de auto en gaat dus over op  
de volgende eigenaar. Dat is gunstig voor de inruilwaarde of  
verkoopprijs.

GarantiePlus

In de algemene voorwaarden van deze GarantiePlus-verzekering staat 
het complete dekkingsoverzicht. Ook staat daarin in welke landen het 
contract geldig is. De algemene voorwaarden liggen voor je klaar bij je 
Renault-dealer.

*Contract eindigt als leeftijd óf kilometerstand bereikt is, hetgeen als 
eerste bereikt wordt.

100% RENAULT,
100% BETROUWBAAR
GarantiePlus verlengt je garantie: 
tot 6 jaar of 200.000 km

https://www.renault.nl/garantie-plus.html

