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Ubezpieczenie

Wolność – byś cieszył się 
każdą chwilą.

Program Gwarancyjny SEAT CARE to połączenie 
5-letniej gwarancji, 2-letniego SEAT Service 
Mobility, korzystnych pakietów serwisowych 
i atrakcyjnego ubezpieczenia.

Wolność – byś cieszył się 
każdą chwilą.

SEAT CARE to połączenie 5 – letniej gwarancji, 2 letniego SEAT 
Service Mobility, korzystnych pakietów serwisowych 
i atrakcyjnego ubezpieczenia. 

Nie musisz się martwić o koszty naprawy i serwisowania auta 
przez 5 lat lub 150 000 km (w tym pierwsze 2 lata bez limitu km).

Wolny od zmartwień. Wolny, abyś był sobą. 

Wszystkie samochody SEAT objęte są 5-letnią gwarancją z limitem przebiegu 
do 150 000 km (w tym pierwsze 2 lata bez limitu km), 3-letnią gwarancją na 
powłokę lakierniczą i 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia. 

Gwarancja na 5 lat 
w standardzie



Chcesz się cieszyć swoim samochodem i nie myśleć o kosztach? Pakiety 
Serwisowe to zbiór usług serwisowych, które klient może wykupić przy zakupie 
samochodu, bądź w czasie roku do momentu wykonania pierwszego przeglądu 
okresowego. Obejmują one wszystkie czynności serwisowe zapisane w karcie 
przeglądowej wraz z wymianą wskazanych elementów. Pakiety są dostępne 
w dwóch wariantach na okres 5 lat: 75 000km i 100 000km. Zakup pakiet 
przeglądów serwisowych i zaoszczędź nawet do 2000 zł. 

 Zapytaj o cenę swojego dealera!

Pakiety Serwisowe

Przez pierwsze 2 lata nowy SEAT objęty jest usługą SEAT Service Mobility bez 
dodatkowych kosztów z możliwością przedłużenia. Gwarantuje kompletny i 
niezawodny zakres usług pomocy drogowej w każdym kraju UE oraz w krajach 
sąsiednich. Usługa jest  przedłużana automatycznie po wykonaniu przeglądu 
okresowego w ASO na kolejny rok i obejmuje ten sam zakres usług. 

Assistance: +48 61 653 7777

SEAT Service Mobility 
i Gwarancja Mobilności

Masz swój cel. Ubezpieczenie SEAT zapewni, że dotrzesz do niego. Wybierz 
ubezpieczenia komunikacyjne w pakiecie (nawet do 3 lat), który możesz 
dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Chcemy by każdy z naszych 
klientów miał poczucie bezpieczeństwa i komfortu, które pozwoli mu czerpać 
przyjemność z użytkowania swojego SEATa. Oferta dotyczy zarówno nowych 
samochodów jak i używanych. 

Zapytaj o cenę swojego dealera!

Ubezpieczenia SEAT


