Warunki Programu Nieodpłatnej Usługi Kontroli Pojazdów Mitsubishi („Program”)
dostępnego w Autoryzowanych Punktach Serwisowych Mitsubishi
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Program w okresie jego obowiązywania polega na nieodpłatnej kontroli 25 punktów
samochodu Mitsubishi („Nieodpłatna Usługa Kontroli Pojazdu Mitsubishi” lub
„Usługa”) przez Autoryzowane Punkty Serwisowe Mitsubishi („APS”).
Podczas oczekiwania na realizację Usługi warto zapytać APS o jazdę testową
dostępnym modelem Mitsubishi.
W celu skorzystania z Nieodpłatnej Usługi Kontroli Pojazdu Mitsubishi wystarczy
skontaktować się z APS i umówić na termin. Pod warunkiem dostępności wolnych
stanowisk diagnostycznych i mechaników możliwe jest też skorzystanie z Usługi bez
wcześniejszego umawiania się.
Usłudze podlegają wyłącznie samochody Mitsubishi z rynku europejskiego
sprzedane po raz pierwszy przez autoryzowaną sieć Mitsubishi nie wcześniej niż 1
stycznia 2015 roku. Niemniej, dany APS na podstawie swojej indywidualnej decyzji
oraz swoich dodatkowych warunków może mieć w ofercie Usługę także dla
innych/starszych pojazdów Mitsubishi. Należy w takim wypadku jednak pamiętać, iż
wykonanie Usługi dla takich innych/starszych pojazdów może być ograniczone z
uwagi na rozbieżności techniczne. Ponadto w przypadku takich pojazdów APS może
nie mieć możliwości zaproponowania ich dalszej odpłatnej naprawy.
Usługa nie może być łączona z usługą przeglądu pojazdu.
Usługa nie może być świadczona częściej niż raz na trzy miesiące w stosunku do
konkretnego pojazdu. Niemniej, dany APS na podstawie swojej indywidualnej decyzji
oraz swoich dodatkowych warunków może oferować także częstsze wykonywanie
Usługi.
Usługa ogranicza się do kontroli wybranych 25 punktów pojazdu i nie obejmuje
napraw, ani wymiany części. Informacje o zakresie kontrolowanych punktów są
dostępne w APS. Usługa nie zastępuje też, ani nie stanowi części usługi przeglądu
pojazdu. W przypadku, gdy Usługa wykaże wymagane/proponowane naprawy
pojazdu, to APS na Państwa życzenie przygotuje ich szacunkowy kosztorys. Za
należyte wykonanie Usługi odpowiada APS, które ją realizuje. Niemniej ASTARA
Poland Sp. z o.o., będąca generalnym dystrybutorem pojazdów Mitsubishi, sprawuje
nadzór nad ogólnym procesem realizacji Programu w Polsce.
Program ma charakter okresowy i obowiązuje do czasu jego zakończenia. W
przypadku pytań dotyczących warunków Programu prosimy o kontakt z wybranym
APS partycypującym w Programie.

