
Met de aankoop van een Audi kiest u voor een hoog-

waardig technisch product waar u jaren mee vooruit 

kunt. Dat bewijzen wij graag en daarom heeft u op 

uw Audi maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoeft u zich 

gedurende deze periode geen zorgen te maken over 

onverwachte reparatiekosten en kunt u onbezorgd 

genieten van uw Audi.

U kunt aanspraak doen op fabrieksgarantie zolang het 

onderhoud van de auto volgens de fabrieksvoorschriften 

is uitgevoerd. U kunt bij elke Audi Servicepartner binnen 

Nederland de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. 

De fabrieksgarantie blijft van kracht als de auto  

gedurende de garantietermijn wordt doorverkocht 

aan een opvolgende eigenaar. 

2 Jaar fabrieksgarantie

Als zich binnen de garantietermijn een defect voordoet 

als gevolg van een materiaal- en/of fabricagefout, 

dan garandeert uw Audi-dealer dat dit kosteloos wordt 

hersteld of vervangen. Wanneer een defect optreedt, 

dient u dit uiterlijk binnen één maand na constatering 

(en uiterlijk binnen de garantieperiode van de auto) van 

het gebrek per e-mail of schriftelijk kenbaar te maken 

aan uw Audi-dealer. De klacht moet tevens binnen de 

garantietermijn geconstateerd en gemeld zijn.

2 Jaar Extra Garantie

2 jaar Extra Garantie is van toepassing op nieuwe Audi 

auto’s die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn 

geïmporteerd en die in Nederland te naam zijn gesteld. 

Extra Garantie is geldig gedurende een periode van 

24 maanden, direct aansluitend op de eerste twee 

jaar fabrieksgarantie. Voor de Extra Garantie geldt 

wel een kilometerbeperking tot 100.000 km.  

Eventuele gebreken die ontstaan terwijl u in het 

buitenland bent, dienen eerst gemeld te worden  

bij uw Audi-dealer in Nederland. 

Omdat de 2 jaar Extra Garantie een specifieke  

toevoeging is voor de Nederlandse markt, dient u  

de reparatie eerst te betalen en de reparatiefactuur 

vervolgens in te dienen bij uw Audi-dealer in  

Nederland. Voorts zijn uitgezonderd de kosten voor 

reparaties die tot normale slijtage en onderhoud 

worden gerekend. De 2 jaar extra garantie is  

niet van toepassing op elektrische voertuigen  

van Audi. Op de elektrische voertuigen is 6 jaar 

onderhoud inclusief.

Kijk voor de volledige garantie- 
voorwaarden op Audi.nl
Benieuwd naar de resterende  
garantie op uw Audi?  
Neem hiervoor contact op met 
uw dealer.

Uw Audi
heeft standaard
4 jaar garantie.

Een geruststellend idee. 
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