
Garantie voor nieuwe en 
tweedehandswagens
De ideale dekking voor uw zaak, uw klanten en 
alle type wagens inclusief elektrisch, hybride en CNG.

Dealer Garantie
voor nieuwe wagens

Gold Cover voor 
tweedehandswagens

De Dealer Garantie is speciaal ontwikkeld
naar uw noden. Bij de verkoop van een nieuwe 
wagen worden de vervangonderdelen gedekt 
door de fabrieksgarantie, maar niet altijd de
werkuren. Met deze Dealer Garantie nemen 
wij de werkuren* graag voor onze rekening.
Op deze manier neemt u geen risico.

Wat is er gedekt?
De werkuren in geval van een mechanische, 
elektrische of elektronische schade in het 
eerste of tweede jaar na aankoop.

Bumper2Bumper Cover: 
De extra garantie voor nieuwe wagens

Biedt naast de wettelijke waarborg tot 3 jaar 
verlengde garantie aan uw klanten, en linkt uw 
klant aan uw bedrijf.

Wat is er gedekt?
Alle onderdelen van de wagen zijn gedekt, 
behalve:
Carrosserie
Autostoelen en binnenbekleding
Ruiten, voorruit en verlichting
Rubberen dichtingen koetswerk
Zetelverwarming
Uitlaatsysteem
Batterij
Schokdemper
Slijtageonderdelen
(bijvoorbeeld: remblokken en schijven e.d.)

Alle componenten en onderdelen van het voertuig worden gedekt, behalve:
slijtagedelen (remblokken en schijven, bijv.)

+ Dealer Garantie!

Aankoopprijs Dealer Garantie voor nieuwe wagens

0-59 KW
59-74 KW
74-110 KW
110-147 KW
147-195 KW

1 jaarVermogen 2 jaar

€  75,47
€  81,45
€  96,67
€  122,77
€  135,46

€  150,94
€  162,90
€  193,33
€  245,53
€  270,91

Aankoopprijs Gold Cover voor tweedehandswagens

0-59 KW
59-74 KW
74-110 KW
110-147 KW
147-195 KW

1 jaarVermogen 2 jaar

€  108,82 
€  118,33
€  142,51
€  184,00
€  204,17 

€  257,17
€  285,71
€  358,26
€  482,72
€  543,25

3 jaar

€  405,53
€  453,09
€  574,01
€  781,45
€  882,32

Aankoopprijs Bumper2Bumper Cover voor nieuwe wagens
+ inclusief Dealer Garantie

0-59 KW
59-74 KW
74-110 KW
110-147 KW
147-195 KW

2+1Vermogen

€  280,62
€  311,61
€  390,40
€  525,58
€  591,31

Tweedehandswagens tussen 0 en 2 jaar oud

0-59 KW
59-74 KW
74-110 KW
110-147 KW
147-195 KW

1 jaarVermogen 2 jaar

€  264,11
€  310,98
€  430,14
€  634,56
€  733,97

€  528,23
€  621,96
€  860,29
€  1269,12
€  1467,94

3 jaar

€  792,34
€  932,94
€  1290,43
€  1903,69
€  2201,91

Tweedehandswagens tussen 2 en 7 jaar oud

2+3
€  539,97
€  609,01
€  784,55
€  1085,67
€  1232,10

Tip: Denkt u aan het 
ontwikkelen van import 
activiteiten of aan het 
commercialiseren van 
nieuwe opkomende 
merken? Hiervoor is deze 
service zeer geschikt.

(!) Alle tarieven zijn exclusief btw

*U vindt meer informatie over
de dekkingslimiet in de algemene
voorwaarden
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Let’s go!

Contacteer TRAXIO Garantie
Alvorens van start te kunnen gaan, sluit u 
een contract af met Traxio Garantie. 

Installeer het 
registratieprogramma (CHS) 

op uw computer
Surf naar www.ewmgroup.com/applications 

en download de software. Deze software laat toe om 
een garantiecertificaat mee te geven aan uw klant.

Facturatie en administratie
Maandelijks ontvangt u een afrekening 

van de geregistreerde garanties.

Heeft u een vraag? Contacteer ons!
Schadebeheer: 
tel: 03/376 31 76
@: traxio@spb.be
Administratie: 
tel: 03/870 60 09
@: warranty@spb.be
Commercieel team: 
tel: 03/870 60 04
@: sales@spb.be

Contacteer de automotive 
specialisten
Via e-mail: traxio@spb.be, 
of telefonisch van maandag tot vrijdag van 
8.30u-12.00u & 13.00u-17.00u op het 
nummer: 03/376 31 76

Kostenraming en goedkeuring
Bezorg onze automotive specialisten een 

gedetailleerd bestek met opsplitsing van uurlonen en 
onderdelen. Vervolgens ontvangt u feedback. Ofwel 

akkoord, ofwel wordt er bijkomende info gevraagd.

Akkoord voor herstelling
Indien akkoord kan u de herstelling 
uitvoeren en vervolgens de factuur 
opsturen naar de dienst administratie. De 
facturen worden binnen 14 dagen 
betaald. 

Tevreden
klant!Bij schade is er 

geen limiet op het 
aantal kilometers.

Belangrijk: op het moment van registratie 
mag het voertuig niet ouder zijn dan 7 jaar 
en maximaal 150.000 KM. Dit geldt voor heel 
het programma van TRAXIO Garantie.
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