
MOPAR® VEHICLE PROTECTION to jedyny pakiet serwisowy zatwierdzony przez Fiat Group Automobiles. 
Lepszą obsługę Twojego samochodu zapewnia wykonywanie wszelkich napraw w Autoryzowanych Stacjach 
Obsługi w całej Europie przez techników szkolonych przez producenta, z użyciem oryginalnych części 
zamiennych.

Zapytaj swojego dealera lub doradcę serwisowego o pełną ofertę dostępną w ramach programu MOPAR® 
VEHICLE PROTECTION obejmującego również wydłużone gwarancje i inne pakiety. 

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i warunkami zapraszamy na strony internetowe po-
szczególnych marek: www.fiat.pl, www.alfaromeo.pl, www.lancia.pl, www.fiatprofessional.pl, www.abarth.pl, 
www.jeep.pl oraz na stronę korporacyjną, www.mopar.eu

Dla samochodów 
nowych i przed 
pierwszym 
przeglądem

Pakiet Serwisowy 
Easy Care 

www.mopar.eu

Fiat Auto Poland S.A.
ul. M. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 338132000

REGON 070037916, KRS: 0000019628
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 660.334.600 PLN, kapitał wpłacony 660.334.600 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza informacją nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 
i następnych Kodeksu cywilnego - dane mają charakter 
informacyjny i mogą ulec zmianie.



Mopar® Vehicle Protection oferuje lepszą obsługę Twojego samochodu zapewnianą dzięki wykonywaniu wszelkich napraw 
mechanicznych w Autoryzowanych Stacjach Obsługi w całej Europie przez techników szkolonych przez producenta
z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.
Zapytaj swojego dealera lub doradcę serwisowego o pełną ofertę pakietów serwisowych i wydłużonej gwarancji dostę-
pnych w ramach programu MOPAR® VEHICLE PROTECTION. 
Pakiety serwisowe Mopar® Vehicle Protection gwarantują niższe koszty serwisu i obsługi Twojego samochodu, chroniąc 
równocześnie przez inflacją i przyszłym wzrostem cen.
Po prostu wybierz wariant najlepszy dla Ciebie pod względem czasu, przebiegu pojazdu i sposobu jego użytkowania.

PAKIET PRZEGLĄDÓW PAKIET PRZEGLĄDÓW

USŁUGI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 
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Dzięki Mopar® Vehicle Protection możesz zaoszczędzić na kosztach planowych przeglądów okresowych wskazanych
w instrukcji obsługi samochodu przez określoną ilość lat.
Pakiet Easy Care oferuje różne warianty co do czasu oraz granicznego przebiegu samochodu, umożliwiając wybór 
najbardziej dopasowany do indywidualnych potrzeb i sposobu eksploatacji:

CHCESZ ZAOSZCZĘDZIĆ NA PRZEGLĄDACH TWOJEGO SAMOCHODU?

* Obejmuje pierwszy przegląd okresowy. Nie jest wliczona wymiana części zamiennych i elementów podlegających zużyciu, które nie są wyraźnie wskazane w instrukcji obsługi

samochodu. Maksymalny wariant przebiegu nie jest dostępny dla niektórych modeli. Przeglądy są wykonywane w autoryzowanych serwisach na terenie Polski.

KORZYŚCI Z EASY CARE

UWZGLĘDNIONY SPECJALNY rabat na oryginalne części zamienne stosowane do 
przeglądów okresowych Twojego samochodu.+ OSZCZĘDNOŚĆ

Pewność, że ZAWSZE ZOSTANIESZ ROZPOZNANY w Sieci serwisowej grupy Fiat 
i zawsze otrzymasz usługę, w której stosowane są oryginalne części zamienne
i praca wykwalifikowanych techników.

+ PEWNOŚĆ

Z pakietu Easy Care może korzystać również KOLEJNY WŁAŚCICIEL w przypadku 
odsprzedaży samochodu.+ WARTOŚĆ

Pewność, że zawsze MOŻESZ liczyć na naszą rozległą Sieć serwisową, gdziekolwiek 
będziesz się znajdować.+ NIEZALEŻNOŚĆ

Pakiet Serwisowy Easy Care możesz nabyć w dowolnej placówce dealerskiej i autoryzowanym serwisie w ciągu
12 miesięcy od daty zakupu samochodu przed wykonaniem pierwszego przeglądu okresowego.


