
DE DEKKING
Occasion Garant Plan biedt dekking op de onder de garan-
tie vallende reparaties gedurende de looptijd (6 of 12 maan-
den), ongeacht het aantal schadegevallen en gereden kilo-
meters. Occasion Garant Plan biedt daarin twee mogelijk-
heden:

OCCASION GARANT PLAN BASIS
Bij OGP Basis geldt de garantie voor de motor, versnellings-
bak, differentieel en eindaandrijving. 

OCCASION GARANT PLAN PLUS
Bij OGP Plus wordt deze dekking uitgebreid met aandrijfas-
sen, stuurinrichting, remmen, airconditioning, brandstofsys-
teem, elektrisch systeem, koelsysteem, uitlaatsysteem, veilig-
heidssystemen en elektrische accessoires. 

Occasion Garant Plan Basis

Motor - Cilinderblok, carter, cilinderkop, cilinderkoppakking,
behuizing van wankelmotor, alle inwendige delen, die met de
oliecirculatie verband houden, distributieriem met spanrol of dis-
tributieketting, oliekoeler, carterpan, oliedrukschakelaar, oliefilter-
huis, vlieg- en aandrijfwiel met starterkrans, kleppen en andere
onderdelen, die defect gaan als gevolg van een gebroken distri-
butieriem of -ketting.

Versnellingsbak - Versnellingsbakhuis met alle inwendige delen,
inclusief de koppelomvormer en besturingsapparaat van de auto-
matische versnellingsbak.

Differentieel en eindaandrijving - Differen tieelhuis met alle
inwendige delen (voor,  achter- en vierwielaandrijving).

Occasion Garant Plan Plus
Deze garantie is gelijk aan Occasion Garant Plan Basis plus onder-
staande.

Aandrijfassen - Cardanas, aandrijfassen, kruiskoppelingen, anti-
slip -regelingen zoals ASR, ASC, EDS, 4Matic, traction control etc.
met benodigde rotatiefrequentiesensoren, elektronische bestu-
ring, hydrauliek unit, pomp met drukreservoir.

Stuurinrichting - Mechanische of hydraulische besturing met
bekrachtiger en alle inwendige delen, hydrauliekpomp met alle
inwendige delen en de elektronische stuur- en controle-elemen-
ten.

Remmen - Hoofdremcilinder, rembekrachtiger, hydropneuma-
tiek (drukreservoir en drukregelaar), vacuümpomp, wielremcilin-
der van de trommelrem, remkrachtregelaar, remkrachtbegrenzer.
Voor de ABS benodigde elektronische besturing, hydrauliekeen-
heid en toerentalsensoren.

Airconditioning - Compressor, verdamper, condensor met ven-
tilator.

Brandstofsysteem - Brandstofpomp, injectiepomp, elektroni-
sche onderdelen van de brandstofinjectie, sturingseenheid, car-
burateur en turbo lader of compressor.

Elektrisch systeem - Dynamo met spanningsregelaar, startmo-
tor, elektronische onderdelen van de ontsteking met weerstan-
den en bougiekabels, elektrische bedrading van de elektronische
brandstofinspuiting, mechanische verdeler, elektronische motor-
sturing, ontstekingsspoel, voorgloeirelais, condensator, rotor en
van de boordelektronica: kast van centraal elektrisch systeem,
boordcomputer, koplampwissermotor, ruitenwissermotor voor
en achter, verwarmings- en ventilatiemotor alsmede de claxon.

Koelsysteem - Radiateur, verwarmingsradiateur, thermostaat,
waterpomp, oliekoeler van de automatische versnellingsbak, vis-
cokoppeling, thermoventilator, ventilatorkoppeling en thermo-
schakelaar.

Uitlaatsysteem - Lambdasonde, uitlaatdeel en bevestigingson-
derdelen, die nodig zijn bij de vervanging van de lambdasonde.

Veiligheidssystemen - Elektronische units voor de airbags en
gordelspanners.

Elektrische accessoires - Van de elektrische ramen: schakelaars,
(breukschade uitgesloten) motoren en regel eenheden (uitge-
zonderd kabelbomen en leidingen). Voorruit- en achter -
ruitverwarming (breukschade uitgesloten), van het elektrische
schuifdak: schakelaars, (breukschade uitgesloten) motoren en
regeleenheden (uitgezonderd kabelbomen en leidingen). Voor
de centrale deurvergrendeling: schakelaars, (breukschade uitge-
sloten) motoren en regeleenheden (uitgezonderd kabelbomen
en leidingen), magneetspoelen, deursloten.

De aanschaf van een occasion gaat vaak gepaard met vragen
en onzekerheid. Al staat de verkoper in voor de kwaliteit van
de  auto, kan er aan elke auto iets kapot gaan. De fabrieksga-
rantie op nieuwe auto’s verloopt al na twee jaar en u wilt met
uw occasion niet voor onverwachte reparatiekosten komen
te staan. Occasion Garant Plan beperkt dit risico aanzienlijk. 

OCCASION GARANT PLAN (OGP)
Uw occasion komt in aanmerking voor Occasion Garant
Plan* als deze bij aankoop minder dan 200.000 kilometer
heeft gereden en jonger is dan tien jaar.  Het Occasion
Garant Plan beschermt u tegen onverwachte reparatiekos-
ten en biedt een volledige vergoeding van loonkosten.
Bovendien worden materiaalkosten vergoed prorata de
effectieve kilome-
terstand.
Per schadegeval
geldt een vergoe-
ding van maxi-
maal € 2.500,-.

Occasion Garant
Plan is verbonden
aan het voertuig
en wordt bij ver-
koop overgedra-
gen aan de nieuwe eigenaar. De garantiedekking is geldig in
Nederland, maar ook bij zaken- en vakantiereizen in Europa.
Voor de garantie is het van belang dat het door de fabrikant
voorgeschreven onderhoud tijdig wordt uitgevoerd.

* Voor een uitgebreide omschrijving
van de acceptatierichtlijnen van

Occasion Garant Plan verwijzen we u
naar de Verzekerings Voorwaarden.

Occasion
Garant Plan
Zekerheid in mobiliteit
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Occasion Garant Plan
Arbeidsloon altijd 100% vergoed!
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REPARATIEKOSTEN-
VERZEKERING


