
Garantiepakketten 

Basispakket 

 
- 1 Maand garantie op draaiend gedeelte  van de 

   motor en versnellingsbak   

- De kilometerstand is gecontroleerd en u krijgt een  

    teller rapport van de RDW 

- Wij leveren de auto af met een geldige APK 

- Prijs is Inclusief Tenaamstelling kosten  

 
Bij eventuele kortingen / anders overeengekomen  

(zie koopovereenkomst en of factuur) zal het basispakket 

te komen vervallen en de auto zal dan worden verkocht 

zonder enige vorm van garantie.  

Prijs      € 0,- 

Basispakket Extra 

 
- 3 Maanden garantie op draaiend gedeelte  van de 

   motor en versnellingsbak . Maximaal 7.500 km 

- De kilometerstand is gecontroleerd en u krijgt een  

    teller rapport van de RDW 

- Wij leveren de auto af met een geldige APK 

- Prijs is Inclusief Tenaamstelling kosten  

 
Met Uitzondering van luxury en high performance  

automobielen. Hiervoor zal een extra toeslag worden 

gerekend in overleg met uw verkoopadviseur  

 

Prijs      € 449,- 

Prijs      € 549,-   

Basispakket Extra Plus  

 
- 6 Maanden garantie op draaiend gedeelte  van de 

   motor en versnellingsbak . Maximaal 15.000 km 

- De kilometerstand is gecontroleerd en u krijgt een  

    teller rapport van de RDW 

- Wij leveren de auto af met een Nieuwe APK 

- Prijs is Inclusief Tenaamstelling kosten  

  

 
Met Uitzondering van luxury en high performance  

automobielen. Hiervoor zal een extra toeslag worden 

gerekend in overleg met uw verkoopadviseur  

 

 

Prijs      € 749,- 

Prijs      € 949,- 

BOVAG Pakket  

 
- 12  Maanden BOVAG garantie. Zie bepalingen  

   onder algemene voorwaarden op onze website 

- De kilometerstand is gecontroleerd en u krijgt een  

    teller rapport van de RDW 

- Wij leveren de auto af met een Nieuwe APK 

- Prijs is Inclusief Tenaamstelling kosten  

- Service beurt wat indien nodig is 

 
Met Uitzondering van luxury en high performance  

automobielen. Hiervoor zal een extra toeslag worden 

gerekend in overleg met uw verkoopadviseur  

 

 

Prijs      € 1449,- 

Gaat u voor zekerheid!  

 
Car Store Almere levert de auto’s in een perfecte staat af! Wilt u toch de extra  

zekerheid dat u de eerste periode geen onverwachtse kosten kan krijgen, bieden 

wij u hieronder diverse mogelijkheden tot een garantiepakket. 

Max 10 jaar oud  

en max 120.000km 

Vanaf 10 jaar oud  

 

Max 10 jaar oud  

en max 120.000km 

Max 15 jaar oud  

en max 250.000km 

Max 10 jaar oud  

en max 120.000km 


