
Gratis één jaar verlengde garantie op 
uw Webasto parkeerverwarming – 
Garantie Plus!

Registreer eenvoudig online op 
webasto.com/nl/garantie-plus  

Maximale
zekerheid

Garantie
Plus



Webasto Garantie Plus

Samen met onze gecertificeerde dealers garanderen wij u een 
probleemloze en betrouwbare werking. Deze zekerheid reikt verder 
dan de wettelijke garantie. U heeft de keuze uit een verlengde 
garantie van 12 of 36 maanden. Deze verlengde garantie geldt voor 
alle Thermo Top Evo modellen inclusief het bedieningselement en u 
kunt deze op elk moment tijdens de tweejarige wettelijke garantie 
afsluiten*.

Met Webasto parkeerverwarming heeft u voor kwaliteit 

van de marktleider gekozen – met een Plus voor service. 

*  Luchtverwarming, grote waterverwarmers en upgradekits zijn uitgesloten. De algemene  
voorwaarden vindt u op webasto.com/nl/garantie-plus.

1 jaar Garantie Plus: gratis voor snelle beslissers 
U ontvangt gratis 1 jaar verlengde garantie, indien u uw  
parkeerverwarming binnen 30 dagen na inbouw online registreert. 
Indien u later registreert, maar wel binnen 2 jaar na inbouw, 
dan ontvangt u 1 jaar verlengde garantie voor de prijs van € 49,–  
inclusief BTW. 

3 jaar Garantie Plus: voor nog meer zekerheid 
Binnen 2 jaar na inbouw van uw parkeerverwarming, kunt u de 
garantie met 3 extra jaren verlengen. U rijdt dan 5 jaar volledig 
zorgenvrij! De prijs voor 3 extra jaren Garantie Plus bedraagt  
€ 149,– inclusief BTW. 

U heeft uw keuze gemaakt voor één van de Garantie Plus 
pakketten? Dan hoeft u alleen uw parkeerverwarming nog 
online te registreren: 
   Ga naar webasto.com  /nl/garantie-plus en registreer uw

parkeerverwarming. Hiervoor heeft u de registratiecode nodig die op het  
garantiecertificaat staat welke u van uw dealer heeft ontvangen.

   U heeft geen registratiecode? Neem dan contact op met de  
dealer die uw parkeerverwarming heeft ingebouwd.  

   Na de registratie (en eventuele betaling) ontvangt u het Webasto  
Garantie Plus Certificaat (PDF) per e-mail.

Direct het Webasto Garantie Plus certificaat ontvangen
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