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PODROBNOSTI O PROGRAMU 

HONDA PREMIUM QUALITY 

Platnost:
Věrnostní prémie platí po uplynutí standardní 

tříleté záruky a trvá 5 let nebo do ujetí 150 000 

km (podle toho, která okolnost nastane dříve). 

Podmínkou věrnostní prémie je, aby bylo Vaše 

vozidlo pravidelně servisováno autorizovaným 

servisem značky Honda v České republice. 

Jako důkaz slouží servisní knížka a potvrzení 

o provedení údržby. Věrnostní prémie platí nad 

rámec standardní záruky na všechna vozidla 

značky Honda zakoupená u autorizovaného 

dealera Honda v České republice 

a registrovaná v České republice.

Rozsah programu:
motor – hlava válců, blok motoru, všechny 

vnitřní díly

manuální nebo automatická 
převodovka – všechny vnitřní díly

hnací hřídele – kromě pryžových manžet

řízení – převodka řízení kromě 

spojovacích tyčí a manžet

jednotka DPS (diferenciál 4WD) – kromě 

pryžových manžet

elektronické řídicí jednotky pro: 
motor, převodovku, řízení a ABS

Váš prodejce Honda Vám ochotně vysvětlí všechny 

podrobnosti o programu Honda Premium Quality. 

Můžete se na něj kdykoliv obrátit! 3 plus 5 let



HONDA VÁM DÁ 
VÍC NEŽ ZÁRUKU

 
Vůz Honda vám při každé jízdě nabízí 

vynikající dynamiku, komfort i bezpečnost.

Abychom tyto vlastnosti 
zachovali co nejdéle, připravili 
jsme pro Vás unikátní 
program Honda Premium 
Quality, který přesahuje 
rámec standardní záruky.

Standardní záruka na nové automobily 

Honda je 3 roky s omezením na 

100 000 ujetých kilometrů

(limit se nevztahuje na závady laku). 

K tomu získáte u všech modelů pětiletou 

záruku na prorezavění výfukového systému 

a desetiletou záruku na vady způsobené 

korozí dílů a komponentů náprav. V případě 

karoserie je poskytována záruka v délce 

12 let (bez omezení ujetých kilometrů) 

na její prorezavění. Pokud si vyberete 

hybridní model Honda, získáte pětiletou 

záruku na hybridní hnací ústrojí IMA.

To je však pouze začátek. S každým 

novým vozem Honda získáte nyní navíc 

i program Honda Premium Quality, který 

Vám chceme v této brožuře představit.

CELKEM SI S PROGRAMEM 
HONDA PREMIUM QUALITY 
MŮŽETE DOPŘÁT AŽ 
8 LET BEZPEČÍ.

Veškeré podrobnosti o programu 

Honda Premium Quality a o záručních podmínkách 

Vám poskytne prodejce Honda, případně je naleznete 

na internetových stránkách www.honda.cz.

DUKAZ KVALITY 
ZNAČKY HONDA

Honda věří kvalitě svých automobilů. Tříletá 

záruka proto není vše. Z tohoto důvodu

nabízíme ke každému nově zakoupenému

automobilu program Honda Premium Quality, 

jako bonus. 

Honda Premium Quality je dodatečný 

pětiletý servisní věrnostní 
program po uplynutí záruky.

To znamená, že po uplynutí tříleté záruky 

získáváte na dalších pět let nebo až do ujetí 

150 000 km, bezkonkurenční věrnostní prémii.

3 ROKY ZÁRUKA
5 LET VĚRNOSTNÍ PRÉMIE

ZDARMA ZÍSKÁTE MATERIÁL 
PRO OPRAVU TĚCHTO ČÁSTÍ:
•  MOTOR

•  PŘEVODOVKA

•  HNACÍ HŘÍDELE

• ŘÍZENÍ

•  ELEKTRONICKÉ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Podrobnosti naleznete v rozsahu programu. Program se 

nevztahuje na příslušenství uvedených částí. Na příslušenství 

uvedených částí platí záruční podmínky podle servisní knížky.

JEZDĚTE BEZ STAROSTÍ 

DÍKY PROGRAMU 

HONDA PREMIUM QUALITY 

 
Program Honda Premium Quality je důkazem 

toho, že u značky Honda jste ve správných 

rukách.

V případě, že Vaše vozidlo před uplynutím 

8 leté lhůty prodáte, bude pro Vás věrnostní 

bonus přínosem. Jeho výhody totiž automaticky 

přechází na nového majitele vozidla. Tento fakt 

můžete při prodeji vozidla uplatnit jako důležitý 

argument.

Aby byl nárok na program Honda Premium 

Quality Program zachován, musí být Vaše 

vozidlo po celou dobu provozu udržováno 
autorizovaným servisním 
partnerem Honda v České 
republice. Další výhodou tohoto programu 

je, že Váš servisní partner Honda použije pouze 

originální náhradní díly Honda.
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