Occasion Garanties

Garanties voor 6, 12 of 24 maanden

Garantie
dicht bij huis

Garantie in
Europa

De oplossing
voor ieder autobedrijf

Een kwaliteitsgarantie
4 Garantie op elke type occasion
4 Extra kwaliteitsmerk in uw showroom
4 Ook garantie van nieuwe auto’s verlengen

Uw accountmanager vertelt u
graag meer over de verschillende
mogelijkheden die Autotrust biedt.
Bel 0592 340018

direct aan de slag
3 dekkingen

VRIJ

BEL 0592 340018

Verkoopt u meer dan 5 occasions met garantie per jaar? Dan is dit het beste
product voor uw bedrijf!
4 Geen contract
4 100% vrijheid
4 Direct aan de slag

				

Kenmerken

Garantiedekking Keuze uit 3 dekkingen, afhankelijk van de leeftijd of km-stand van het voertuig.
Exclusieve voertuigen? Zie Luxury & Performance.
Tarief Variabel, afhankelijk van merk, model en garantiedekking.
Minimum afname 5 garanties per jaar.
Maatwerk (dekking, materialen) Nee
Kenmerken Verzekerd product, waarop assurantiebelasting van toepassing is.
Aanmelden Snel en eenvoudig online afsluiten.
Reparatiesturing naar verkoper Beperkt mogelijk.
Eigen risico bij defect Bij aflevering bestaande defecten.

verschillende dekkingen
vaste tarieven

INCLUSIEF

BEL 0592 340018

Verkoopt u meer dan 75 occasions met garantie per jaar en geeft u nagenoeg altijd garantie op uw occasions? Dan is dit de beste oplossing voor u!
4 Laagste prijs
4 Vaste tarieven
4 Private label mogelijk

				

Kenmerken

Garantiedekking Keuze uit 3 dekkingen, afhankelijk van de leeftijd of km-stand van het voertuig.
Exclusieve voertuigen? Zie Luxury & Performance.
Tarief Één vast tarief voor 65% van uw occasions.
Minimum afname 65% van alle (aan particulieren) verkochte occasions, 75 garanties per jaar.
Maatwerk (dekking, materialen) Beperkt mogelijk.
Kenmerken Verzekerd product, waarop assurantiebelasting van toepassing is.
Aanmelden Snel en eenvoudig online afsluiten.
Reparatiesturing naar verkoper Mogelijk
Eigen risico bij defect Bij aflevering bestaande defecten.

één dekking
één tarief

MAATWERK

BEL 0592 340018

Verkoopt u meer dan 200 voornamelijk jonge occasions per jaar en geeft u
altijd garantie? Dan is dit uw oplossing!
4 Professionele garantieafhandeling
4 Bespaart kosten
4 Private label mogelijk

				

Kenmerken

Garantiedekking Één dekking samengesteld naar uw wensen.
Exclusieve voertuigen? Zie Luxury & Performance.
Tarief Één vast tarief.
Minimum afname 90% van alle (aan consumenten) verkochte occasions, 200 garanties per jaar.
Maatwerk (dekking, materialen) Ja
Kenmerken Dienstverlening waarop BTW van toepassing is.
Aanmelden Snel en eenvoudig online afsluiten of batch.
Reparatiesturing naar verkoper Ja
Eigen risico bij defect Geen

premium occasions in
het hoogste segment

LUXURY & PERFORMANCE

BEL 0592 340018

Verkoopt u exclusieve auto’s en wilt u deze met een garantie verkopen
speciaal ontwikkeld voor premium occasions? Laat Autotrust deze garantie
voor u afsluiten.
4 Kosteloze dienstverlening
4 Vaste tarieven
4 Private label mogelijk

Kenmerken
Garantiedekking Keuze uit 3 dekkingen, afhankelijk van de leeftijd of km-stand van de auto.
Exclusieve voertuigen? Ja, ook Porsche en Aston Martin.
Tarief Vaste tarieven, afhankelijk van merk, model en garantiedekking.
Minimum afname n.v.t.
Maatwerk (dekking, materialen) Mogelijk
Kenmerken Verzekerd product, waarop assurantiebelasting van toepassing is.
Aanmelden Via Autotrust.
Reparatiesturing naar verkoper Mogelijk
Eigen risico bij defect Bestaande defecten bij aankoop.

Betrouwbaarheid staat voorop
Voor geschillen is Autotrust aangesloten bij
het onafhankelijke klachteninstituut KiFiD.
Dat biedt uw klant echte zekerheid.

Ook garanties van nieuwe auto’s
direct verlengen.
Bel 0592 340018

Autotrust Europe BV
Borgstee 15
9403 TS ASSEN
0592 340018
info@autotrust.nl

http://zakelijk.autotrust.nl

