JAGUAR CARE
Obchodní podmínky

Jaguar Care
Všeobecné podmínky
V rámci programu „Jaguar Care“ hradí Jaguar Land Limited prostřednictvím svého importéra
Jaguar Land Rover Austria GmbH, Siezenheimer Strasse 39a, 5020 Salzburg náklady na níže
uvedené služby dle níže těchto podmínek:
1. Prostřednictvím programu „Jaguar Care“ je hrazeno uvedené plnění (díly, práce
a kapaliny) po dobu tří let od první registrace vozidla:











Obnova/výměna motorového oleje
Brzdová kapalina (jednorázově v druhém roce trvání programu „Jaguar Care“)
Obnova/výměna olejového filtru
Obnova/výměna vzduchového filtru
Obnova/výměna palivového filtru
Obnova/výměna pachového, příp. pylového filtru
Kapalina (příp. i nemrznoucí) do ostřikovačů
AdBlue (max. výdejní množství 17 l na každý servis)
Provedení všeobecných servisních prohlídek vozidla v předepsaných
intervalech dle požadavků výrobce Jaguar
Kontrola vozidla

Výše uvedené plnění „Jaguar Care“ lze pro níže uvedené modely žádat kdykoli během
trvání programu „Jaguar Care“ a v závislosti na modelu, příp. modelovém roku
bezplatně u každého autorizovaného prodejce nebo servisního partnera značky
Jaguar.
„Jaguar Care“ bez omezení nájezdu km:







Jaguar XE až do modelového roku 2018 včetně
Jaguar XF až do modelového roku 2018 včetně
Jaguar XJ od modelového roku 2016 do modelového roku 2018 včetně
Jaguar F-TYPE od modelového roku 2017 do modelového roku 2018 včetně
Jaguar F-PACE až do modelového roku 2018 včetně
Jaguar E-PACE až do modelového roku 2018 včetně

Pro všechny vozy značky Jaguar od modelového roku 2019 platí „Jaguar Care“
s omezením nájezdu (100.000 km).
2. „Jaguar Care“ platí výhradně pro vozidla, která byla vyrobena dle originální specifikace
výrobce. Nárok na plnění v programu „Jaguar Care“ zaniká po úpravách/přestavbách
vozidla, při nichž nebyly využity originální díly/originální příslušenství a/nebo originální
díly/příslušenství výrobce nebo díly/příslušenství stejné kvality a pokud je zvýšená
spotřeba dílů podléhajících opotřebení a spotřebního materiálu způsobena
přestavbou.
Pokud jsou přestavby pouze drobné kosmetické povahy, zůstává nárok na plnění
v programu „Jaguar Care“ nedotčen. Realizací úprav ke zvýšení výkonu (tuning) ztrácí
zákazník nárok na plnění v programu „Jaguar Care“. Případné přestavby a tuningové
úpravy je nutné pravidelně oznamovat příslušným úřadům i pojišťovně, u které máte
vůz pojištěn.
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3. Na plnění v rámci programu „Jaguar Care“ existuje nárok v autorizované prodejní
a servisní síti v těchto zemích. Plnění můžete nárokovat u libovolného autorizovaného
prodejce nebo servisního partnera značky Jaguar v těchto zemích.
Rakousko
Belgie
Bulharsko
Chorvatsko
Kypr (Jižní Kypr)
Kypr (Severní Kypr)
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Gibraltar
Řecko
Maďarsko
Irsko
Spojené království

Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Makedonie
Malta
Moldavsko
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Ukrajina

4. Náklady na plnění neuvedené v bodě 1. těchto podmínek nejsou hrazeny programem
„Jaguar Care“. Servisní úkony a výměna náhradních dílů a materiálů podléhajících
opotřebení v důsledku nadměrného nebo nesprávného užívání (např. účast na
závodech, nedodržování doporučení uvedených v uživatelské příručce a pokynů
k servisním prohlídkám apod.) nejsou hrazeny programem „Jaguar Care“.
Z programu jsou vyňaty náklady na všechny opravy a výměny, pokud nebyly
respektovány pokyny k servisním prohlídkám.
5. Změna vlastnictví vozidla nemá na program „Jaguar Care“ vliv.
Program „Jaguar Care“ nelze převést na jiné vozidlo ani jeho hodnotu vyplatit jinak.
6. Podmínkou pro využívání plnění v rámci programu „Jaguar Care“ je provádění drobné
i větší údržby vozidla dle příslušných pokynů výrobce a v předepsaných intervalech.
Pravidelné servisní prohlídky musí být prováděny dle pokynů výrobce a pro průkaznost
zapsány Vaším partnerem značky Jaguar do online servisní knížky „Online Service
History“ (OSH).
K lednu 2018 jsou platné tyto servisní intervaly:
Jaguar XE od uvedení na trh
Jaguar XE se vznětovým motorem 2.0l Ingenium (AJ200D): 34.000 km/2 roky
Jaguar XE se zážehovým motorem 2.0l GTDi: 16.000 km/1 rok (do modelového roku 2017)
Jaguar XE se zážehovým motorem 2.0l Ingenium: 26.000 km/1 rok (od modelového roku 2018)
Jaguar XE s motorem 3.0l V6 S/C (AJ126): 34.000 km /1 roky
Jaguar XF (X260) od modelového roku 2016
Jaguar XF se vznětovým motorem 2.0l Ingenium (AJ200D): 34.000 km/2 roky
Jaguar XF s motorem 2.0l GTDi: 16.000 km/1 rok (do modelového roku 2017)
Jaguar XF se zážehovým motorem 2.0l Ingenium: 26.000 km/1 rok (od modelového roku 2018)
Jaguar XF s motorem 3.0l V6 S/C (AJ126): 34.000 km /1 rok
Jaguar XF s motorem 3.0l TDV6: 34.000 km /1 rok

Jaguar XJ od modelového roku 2016
Jaguar XJ s motorem 3.0l TDV6: 34.000 km /1 rok
Jaguar XJ s motorem 3.0l V6 S/C (AJ126): 34.000 km /1 rok
Jaguar XJ a XJR s motorem 5.0l V8 S/C: 34.000 km /1 rok
Jaguar F-PACE od uvedení na trh
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Jaguar F-PACE se vznětovým motorem 2.0l Ingenium (AJ200D): 34.000 km/2 roky
Jaguar F-PACE se zážehovým motorem 2.0l Ingenium: 26.000 km/1 rok (od modelového roku
2018)
Jaguar F-PACE s motorem 3.0l TDV6: 34.000 km /1 rok
Jaguar F-PACE s motorem 3.0l V6 S/C (AJ126): 34.000 km /1 rok
Jaguar F-TYPE od modelového roku 2017
Jaguar F-TYPE s motorem 3.0l V6 S/C (AJ126): 34.000 km /1 rok
Jaguar F-TYPE s motorem 5.0l V8 S/C: 34.000 km /1 rok
Jaguar F-TYPE se zážehovým motorem 2.0l Ingenium: 26.000 km/1 rok (od modelového roku
2018)
Jaguar E-PACE od uvedení na trh
Jaguar E-PACE se vznětovým motorem 2.0l Ingenium (AJ200D): 34.000 km/2 rok
Jaguar E-PACE se zážehovým motorem 2.0l Ingenium: 26.000 km/1 rok
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