
VÁLASSZA A BIZTONSÁGOT
FORD SZERVIZCSOMAG

A Ford Szervizcsomaggal autója mindent megkap, amire szüksége van, így 
Ön nyugodtan megbízhat benne.

Törődünk Önnel és Fordjával

Ha teljes körű, átfogó védelmet keres, mert szeretné, hogy továbbra is 
ugyanúgy számíthasson az autójára, akkor válassza az Ön igényeire szabott 
Ford Szervizcsomagot, és élvezze 5 évig a gondtalan autózás
örömét!

MINDEN PONTOSAN A TERV SZERINT

A Ford Szervizcsomag az új autó garanciájának kezdetekor lép életbe és 
fedezi a Ford által javasolt kötelező karbantartások költségeit, ameddig 
a Szervizcsomagban kérte – maximum az autó vásárlásától számított 5 évig, 
illetve az adott karbantartások számáig.

A Ford Szervizcsomag tartalma:
 Szerviztervben előírt kötelező karbantartások 
 Karosszéria- és fényezésellenőrzés
 Klímaellenőrzés
 Fékfolyadék-csere
 Országúti Segélyszolgálat

A Ford Szervizcsomaghoz Országúti Segélyszolgálatot biztosítunk az érvé-
nyességi időszak alatt. Így amennyiben gépjárműve egy esetleges műszaki 
vagy elektromos meghibásodás következtében üzemképtelenné válik, mi 
azonnal a segítségére sietünk.

Elérhető Ford Szervizcsomagok
 5 év / 3 szerviz
 5 év / 4 szerviz
 5 év / 5 szerviz
 5 év / 7 szerviz

A szervizcsomagok tartalmazzák a Ford által a Ford Etis (www.etis.ford.com) 
szerviztervezetben előírt karbantartási munkálatokat.

JÓ VÁLASZTÁS

A Ford Szervizcsomag okos választás, hiszen a rögzített árak miatt nem 
kell tartania a kötelező szervizeinek kedvezőtlen árváltozásaitól. Ráadásul 
a Ford elektronikus szervizfüzet vezetésével autója eladás esetén többet 
fog érni, valamint a teljes garancia előnyeit is gondtalanul élvezheti így.

A Ford Szervizcsomag átruházható, ami jól jön, ha el szeretné adni az autóját, 
hiszen növeli annak értékét. Keresse Ford márkakereskedőjét, aki örömmel 
segít kiválasztani az Önnek leginkább megfelelő Szervizcsomagot!

MINDIG BIZTONSÁGBAN

Azzal, hogy autóját hivatalos Ford Márkaszerviz tartja karban, nemcsak 
azt biztosítja, hogy autója megbízható és útra kész marad, hanem abban 
is teljesen biztos lehet, hogy a Ford előírásainak megfelelően végeztünk el 
minden karbantartási munkát.

A Ford Szervizcsomaggal egy olyan professzionális szolgáltatás előnyeit 
élvezheti, amelyet csak egy hivatalos Ford Márkakereskedés nyújthat. Szervi-
zeinkben különlegesen képzett szakemberekkel és eredeti gyári alkatrészek-
kel várjuk autóját. Ráadásul egyetlen kérdése sem marad megválaszolatlan.

Kérjük, ne feledje
A Ford Szervizcsomagot az első kötelező szerviz előtt kell megvásárolni. 
A kötelező szervizek esedékességéről a Ford autók elektronikus szervizfü-
zetből tájékozódhat.

A Ford Szervizcsomag csak akkor érvényes, ha autóját hivatalos magyar
Ford Márkaszervizben vizsgáltatja át az autó szervizintervallumainak
megfelelően. Fontos: a Ford elektronikus szervizfüzetben az átvizsgálá-
sokat vezetni kell!

A Ford Szervizcsomag a következő szolgáltatásokat nem tartalmazza:
Normál kopó és elhasználódó alkatrészek cseréje, ilyen például az ékszíj, 
az akkumulátorok, a fék súrlódó alkatrészei (beleértve  a tárcsákat), az izzók, 
a kuplungtárcsa, a kipufogócsövek és -dobok, a dízel részecskeszűrő, a biz-
tosítékok, a lámpák, a lengéscsillapítók és a MacPherson rugóstagok, 
a gumiabroncsok, az ablaktörlők, valamint ezek ellenőrzése és beállítása. 
A legtöbb folyadék cseréje vagy utántöltése, ilyen például a dízel részecs-
keszűrő adalék és a szélvédőmosó folyadék. A sűrített földgáz és az LPG 
üzemű járművek plusz szervizigényei, kivéve az utóbbi esetében a gázszűrő 
cseréjét és a szivárgás tesztelését.

- Folyadékok utántöltése a karbantartások között
- AdBlue folyadék
- Kiegészítő ellenőrzések és beállítások 

(A piaci előírásoknak megfelelően)

Korlátozásokkal és kizárásokkal kapcsolatban olvassa el a Ford Szer-
vizcsomag általános feltételeit.

https://www.ford.hu/content/dam/guxeu/hu/hu_hu/home/shop/extras/warranties/Szervizcsomag_feltetelek.pdf

