
€ 395,-€ 0,-

Wij van Auto Smeeing vinden dat jij zo lang mogelijk zorgeloos moet kunnen rijden in je nieuwe mooie auto. 
Als je kiest voor een auto van ons wil je ook zelf bepalen welke service daarbij past en waarvoor je wil  
betalen. Welke aflevermogelijkheden er zijn lees je op dit blad.

Aflevercondities Auto Smeeing
VOLLEDIG ELEKTRISCH AANGEDREVEN PERSONENWAGENS

Basispakket EV

3 jaar garantie 
Fabrieksgarantie 

Controle vloeistoffen,  
banden en verlichting

Auto gewassen

-

Garantie op accupakket  
volgens fabrieksvoorwaarden 

-

14 dagen niet goed geld terug  
garantie (online aankoop)

Tenaamstelling & kentekencard  
leges (t.w.v. 49,50)

-

-
 

Minimaal 1 werkende sleutel

-

Best Buy Pakket EV

3 jaar garantie 
Fabrieksgarantie 

Compleet onderhoud volgens
fabrieksschema

Auto gewassen en gepoetst

Mobiliteitsgarantie (pechhulp)

Garantie op accupakket  
volgens fabrieksvoorwaarden 

Dichtbij Garantieservice

14 dagen niet goed geld terug 
garantie bij online aankoop 
en 14 dagen omruilgarantie  

bij showroomaankoop

Tenaamstelling & kentekencard  
leges (t.w.v. 49,50)

Mattenset aanwezig

Volle accu bij aflevering

2 werkende sleutels

Type 2 laadkabel aanwezig 

meest gekozen!

Zie pagina 2 voor een uitgebreide toelichting op de garantievormen.



Toelichting op de aflevercondities

BOVAG garantie
Bovag garantie geeft volledige zekerheid. 
Eventuele defecten binnen deze periode worden 
kosteloos hersteld. De aflever-datum op de 
factuur van de auto is de startdatum van de 
garantie. De Bovag garantie van personenauto’s 
eindigt 12 maanden na deze datum. 
 
Auto Smeeing Garantie
De Auto Smeeing Garantie start na de 12 
maanden Bovag garantie. De garantieperiode 
staat vermeld op de factuur van de auto en 
eindigt 24 of 36 maanden na afleverdatum zoals 
vermeld op de factuur. De garantie geldt voor de 
koper zelf en is niet overdraagbaar.
 
Waar heb je garantie op?
Plotselinge defecten aan mechanische en 
elektrische onderdelen van de auto vallen 
onder de garantie. Indien mogelijk wordt bij 
herstel gebruik gemaakt van gereviseerde en/of 
gereconditioneerde onderdelen. Raadpleeg de 
Bovag- en Auto Smeeing garantie voorwaarden 
voor meer informatie.
 
Mobiliteitsgarantie – pechhulp
Met Mobiliteitsgarantie ben je verzekerd van de 
beste pechhulp onderweg. Zowel in Nederland 
als de rest van Europa. De CarProf pechhulppas 
is 1 jaar geldig en zit in de Best Buy pakketten 
personenauto’s. Bij nieuwe auto’s geldt de 
mobiliteits-garantie van de importeur.
 
Fabrieksgarantie
De fabrieksgarantietermijn en condities worden 
bepaald door het betreffende merk. Deze 
termijn is niet gerelateerd aan de Bovag- of Auto 
Smeeing Garantie termijn. Om aanspraak te 
kunnen maken op fabrieksgarantie dient volgens 
de condities van het betreffende merk te worden 
gehandeld en het voertuig volgens voorschrift 
te zijn onderhouden. Indien, om administratieve 
redenen van voor de aankoopdatum, 
fabrieksgarantie niet wordt toegekend neemt 
Auto Smeeing de termijn over volgens de Auto 
Smeeing Garantie voorwaarden.

Dichtbij Garantie Service
Met de ‘Dichtbij Garantie’ service voert het 
Bovag of CarProf autobedrijf in de buurt de 
diagnose of garantiereparatie uit. Voor diagnose 
en eventueel reparatie door derden dient altijd 
vooraf toestemming te worden verleend door 
Carprof Auto Smeeing. Indien niet vooraf toe-
stemming wordt verleend is geen vergoeding 
mogelijk. Reparatieaanvragen kunnen eenvou-
dig ingediend worden via de website van Auto 
Smeeing op: 
autosmeeing.nl/garantieaanvraag.

Vervangend vervoer
Gratis vervangend vervoer na 48 uur bij een 
Bovag garantiereparatie uitgevoerd door Carprof 
Auto Smeeing. Voor de eerste 48 uur geldt 
een korting van 50% op de huurprijs. Service 
is exclusief brandstof (afgetankt retour). De 
vervangende auto dient bij het gereed melden 
op dezelfde dag te worden ingeleverd. Voor 
extra dagen wordt de volledige daghuurprijs 
doorberekend. Eigen risico per schade geval 
bedraagt € 395,-.

Garantieaanvraag – Contact
De Bovag- en Auto Smeeing Garantie wordt 
gegeven door Auto Smeeing en afgehandeld 
door Carprof Auto Smeeing. Ingeval van 
een garantiereparatie neemt u altijd vooraf 
contact op met de garantieafdeling via het 
garantieformulier of per e-mail.
Internet: autosmeeing.nl/garantieaanvraag
E-mail:    garantie@autosmeeing.nl


