
  

Zekerheid bij aanschaf

 
De aanschaf van een auto met een  garantie 
van CarGarantie is een prima deal. U kunt  zeker 
zijn dat uw auto zich in een uitstekende staat 
 bevindt.  Daarnaast verstrekt uw dealer 6, 12 
of 24 maanden garantie op alle belangrijke 
 onderdelen. Deze staan hieronder vermeld.

En u ziet: alle technische onderdelen zijn 
 ge garandeerd!

Geen onverwachte hoge 
 reparatiekosten

Technische mankementen kunnen bij geen 
 enkele auto uitgesloten worden. Een  garantie 
van  Car Garantie voorkomt dat u voor on
verwachte hoge reparatiekosten komt te staan.

Onze garantie voorziet in de volledige 
 ver goeding van de loonkosten.

Bij een kilometerstand van meer dan 100.000 
 kilometer geldt voor de vergoeding van de 
 materiaalkosten een beperkt eigen risico. De 
 hoogte van de uitkering is afhankelijk van het 
totaal aantal gereden kilometers.

Wat te doen in geval van pech?

 
Heeft u pech, dan laat u de auto  eenvoudig bij 
uw dealer repareren. Deze handelt  vervolgens 
alle  administratieve zaken voor u af.  Afrekening 
vindt snel plaats, rechtstreeks tussen 
 CarGarantie en uw dealer. Zo heeft u er geen 
omkijken naar. Is uw  eigen dealer ver van de 
plaats waar u pech heeft? Geen probleem! U 
meldt het probleem  telefonisch bij uw dealer. 
De reparatie laat u  vervolgens, in  overleg met 
uw dealer,  uitvoeren in elke garage van uw 
merk. Ook in dit geval vindt afrekening plaats 
 tussen CarGarantie en de dealer.
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Optimale dekking voor uw gebruikte auto

Motor
Cilinderblok; carter; cilinderkop; cilinderkoppak
king; behuizing van wankelmotor; alle inwendige 
delen die met de oliecirculatie verband houden; 
distributieriemen; spanrol voor distributierie
men; looprollen voor distributieriemen; oliekoe
ler; carterpan; oliedrukschakelaar; oliefilterhuis; 
vliegwiel/tweemassavliegwiel; aandrijfwiel voor 
koppelomvormer; starterkrans op vliegwiel/ 
tweemassavliegwiel/aandrijfwiel; 

Versnellingsbak
Versnellingsbakhuis; alle inwendige delen van de 
versnellingsbak; koppelomvormer; besturings
apparaat van de automatische versnellingsbak; 
besturingsapparaat van de geautomatiseerde 
manuele versnellingsbak; oliekoeler van de auto
matische versnellingsbak;

Differentieel en eindaandrijving
Differentieelhuis (voor, achter en vierwielaan
drijving); alle inwendige delen of differentieel/
eindaandrijving;

Aandrijfsysteem
Cardanas; aandrijfassen; kruiskoppelingen; rota
tiefrequentiesensoren voor antislipregelingen; 
besturing voor antislipregelingen; hydraulieku
nit voor antislipregelingen; drukreservoir voor 
antislipregelingen; pomp voor antislipregelingen; 

Stuurinrichting
Mechanische besturing met alle inwendige de
len; hydraulische besturing met alle inwendige 
delen; hydrauliekpomp met alle inwendige de
len; elektrische stuurbekrachtiging; elektronische 
onderdelen van de stuurinrichting; 

Remmen
Hoofdremcilinder; rembekrachtiger; hydropneu
matische pomp; drukreservoir van de hydro
pneumatiek; drukregelaar van de hydropneu
matiek; vacuümpomp; wielremcilinder van de 
trommelrem; remkrachtregelaar; remkrachtbe
grenzer; elektronisch stuurapparaat van het ABS; 
hydraulische module van het ABS; toerentalsen
soren van het ABS; 

Brandstofsysteem 
Brandstofpomp; injectiepomp; hogedrukpomp; 
elektronische onderdelen van het motorma
nagement; turbolader;

Elektrisch systeem
Dynamo met spanningsregelaar, startmotor, 
elektronische onderdelen van de ontsteking 
met weerstanden en bougiekabels, elektrische 
bedrading van de elektronische brandstof
inspuiting, elektronische motorsturing, ontste
kingsspoel, voorgloeirelais, condensator, van de 
boord elektronica: kast van centraal  elektrisch 
systeem, combi instrument van instru menten
paneel (schakelpaneeleenheid), schakel
elementen van de zekeringkast, boord computer, 
regeleenheden van het boordsysteem (evenwel 
uitgezonderd regel eenheden van de navigatie, 
van de verlichtingsinstallatie, van het chassis, 
van het audiosysteem en van het radarsysteem), 
koplampwissermotor, ruitenwissermotor voor 
en achter, verwarmings en ventilatiemotor als
mede de claxon;

Koelsysteem 
Radiator van de motor; verwarmingswarmtewis
selaar; thermostaat; waterpomp; viscokoppeling/
thermoventilator; ventilatorkoppeling; thermo
schakelaar; 

Uitlaatsysteem
Elektronische onderdelen van het uitlaatgasreini
gingssysteem;

Veiligheidssystemen 
Airbagstuurapparaat; gordelspannersstuurap
paraat;  zitplaatsherkenningssensor; crashsen
sor; kabelboom; elektrische stekkers; stuurwiel
kontakt;

Airconditioning
Compressor; verdamper; condensor; ventilator;

Elektrische accessoires
Ruitenhefferschakelaar; ruitenheffermotor; 
ruitenhefferstuurapparaat; schuifdakschake
laar; schuifdakmotor; schuifdakstuurapparaat: 
centraledeurvergrendelingsschakelaar; cen
traledeurvergrendelingsmotor; centraledeur
vergrendelingsstuurapparaat; deursloten; voor
ruitverwarmingselementen (uitgezonderd 
breukschade); achterruitverwarmingselemen
ten (uitgezonderd breukschade).


