
 

Zekerheid bij aanschaf
De aanschaf van een auto met een garantie van Car
Garantie is een prima deal. De wagen is  grondig na
gekeken en waar nodig hersteld. Dat biedt u als trotse 
autobezitter de zekerheid dat het voertuig in uitste
kende staat verkeert. Daarnaast verstrekt uw dealer  
6 of 12 maanden garantie op alle belangrijke onderde
len. Deze staan hieronder vermeld.

En u ziet: alle technische onderdelen zijn gegaran
deerd!

Geen onverwachte hoge  reparatiekosten
Technische mankementen kunnen bij geen en
kele auto uitgesloten worden. Een garantie van Car
Garantie voorkomt dat u voor onverwachte hoge  
reparatiekosten komt te staan.

Onze garantie voorziet in de volledige vergoeding 
van de loonkosten.

Bij een kilometerstand van meer dan 100.000 kilome
ter 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 de het probleem  telefonisch bij uw dealer.  
De reparatie laat u vervolgens, in  overleg met uw dea
ler, uitvoeren in elke garage van uw merk. Ook in dit 
geval vindt afrekening plaats  tussen CarGarantie en 
de dealer.

Motor
Cilinderblok, carter, cilinderkop, cilinder
koppakking, behuizing van wankelmotor, 
alle inwendige delen die met de olie  
cir culatie verband houden, distributieriem 
met spanrol of distributieketting, oliekoe
ler, carterpan, oliedrukschakelaar, oliefilter
huis, vlieg en  aandrijfwiel met starterkrans

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

Differentieel en eindaandrijving
Differentieelhuis met alle inwendige delen 
(voor, achter en vierwielaandrijving)
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