Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en skade?
Helt enkelt: Henvend dig til den forhandler, hvor du har
købt bilen. Han afhjælper skaden og afregner direkte med
os. Hvis du ikke er lige i nærheden af din forhandler, melder du skadestilfældet til CarGaranties hotline. Reparationen kan så udføres på ethvert mærkeværksted – over hele
Europa.

En AUTO Sundhedsforsikring – powered by Car
Garantie – sikrer dig imod selv at skulle punge
ud i tilfælde af en skade på bilen. Her kan du
se eksempler på, hvilke udgifter du kan komme
ud for ved hvilke skader.

Først derudover skal du selv dække en andel af materialeomkostningerne med et beløb, der afhænger af bilens faktiske værdi, og som er udregnet efter antal kørte kilometer.
Du kan få nærmere oplysninger hos din forhandler.
100%

Stol trygt på vores kompetence. Din forhandler og vi er dine
pålidelige støtter ved et skadestilfælde.
CG Car-Garantie Versicherungs-AG har i næsten 50 år hørt
til de førende og mest erfarne garantispecialister i Europa.
De fleste kendte importører og bilproducenter samt ca. 23.000
kvalificerede mærkeforhandlere arbejder sammen med os.

MERE VÆRDI FOR DIN BIL

SÅDAN BREMSER DU REPARATIONSOMKOSTNINGERNE
I et skadestilfælde dækker vi samtlige løn- og materiale
omkostninger op til en kilometerstand på 100.000 km,
naturligvis også hvis der er sket flere skader på din bil.

EKSPERTER VED RATTET

Når du tegner en AUTO Sundhedsforsikring, modtager du dine
personlige forsikringsdokumenter. Det giver dig nogle solide
fordele, som ikke mindst betaler sig ved et videresalg:

NOGLE UDGIFTSEKSEMPLER:
MOTORSKADE

52.895,–
DKK

•• CarGarantie-papirerne er din dokumentation for et
forsikringskrav.
•• De dokumenterer, at bilen bliver serviceret regelmæssigt
på et værksted.

SKADE PÅ
GENERATOR

6.080,–
DKK

•• Ved et ejerskifte inden for forsikringsperioden kan
forsikringen overføres til ny ejer.

BRUGTE BILER100

HURTIG SERVICE ER VORES STYRKE

90%

DEFEKT
LAMBDASONDE

80%
70%

2.783,–
DKK

60%
50%

Få flere informationer ved din forhandler:

Over 140.000 km

Op til 140.000 km

0%

Op til 130.000 km

10%

Op til 120.000 km

20%

Op til 110.000 km

30%

Op til 100.000 km

40%
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Lønudgifter

Materialeudgifter

Materialeomkostninger i henhold til den beskadigede komponents driftstid.

Bemærk: For at din sikring mod reparationsomkostninger
dækker, skal du overholde producentens foreskrevne plejeog serviceintervaller. Tal med din forhandler; han udfører
gerne disse arbejdsopgaver for dig.

DEFEKT STYRETØJ

14.035,–
DKK
Forbehold for trykfejl og ændringer.
DK/AG – 108897.0 – DKB/DKG/DKF – Version: 02/2017

Holder dig kørende
og fri for omkostninger!

COMFORT PLUS

Det er en tillidssag at købe en brugt bil. Derfor går din forhandler ikke på kompromis her. Din bil er blevet testet grundigt og er klargjort professionelt. Men selv ved omhyggelig
pleje kan der opstå situationer, der kræver reparation. For at
uventede reparationsomkostninger ikke skal slå bunden ud
af budgettet, har vi et tilbud til dig: Med AUTO Sundheds
forsikring powered by CarGarantie er du beskyttet mod de
værste økonomiske overraskelser. Afhængigt af hvor omfattende du vil dækkes ind, kan du vælge mellem tre forsikringer,
der er illustreret grafisk her.

COMFORT

AF HENSYN TIL DIN BILS SUNDHED

BASIC
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Motor:
pakringshus; indvendige dele med forbindelse til oliekredsløbet; motor, oliekøler; motorblok; knastakselhus; olietrykskontakt;
oliefilterhus; oliestandssensor; bundkar; svinghjulsskive med tandkrans; spænderulle til tandrem; styrehusdæksel; tandrem; venderulle
til tandrem; ventilstammepakning; topstykke; toppakning

Motor
Koblingsgear / automatisk gear

Hybrid drev 1
Elektrisk drev 1


Hybrid
drev: elektrisk vandpumpe til hybridmotor; elmotor
til hybridmotor; elektronisk styreenhed til batteri i hybridbil;
plug in-netladeapparat integreret i bilen (dog ikke ladekablet);
generator til hybridmotor; gearkasse til hybridmotor; højvolts
DC/DC-omformer; højspændingskabler; køler til hybridbatteriet;
elektronikstyring til hybridmotor; ventilator til hybridbatteri;
spændingsomformer; styreenhed til hybridmotor; transformer
til hybridsystem; 12V, DC/DC-omformer

Styring
Bremsesystem

•• Omfattende sikring mod reparationsomkostninger

Elektrisk anlæg

•• Likviditetssikring i tilfælde af reparation

Kølesystem
Udstødningsanlæg

•• Du skal ikke lægge penge ud i et forsikringstilfælde

Sikkerhedssystemer

Komfortelektrik

Men det er ikke en gang det hele. Kort tid før forsikringens
udløb kan den forlænges yderligere 12 måneder.

Køredynamisk system

 tyring: elektrisk ratlås; elektrisk servomotor; elektriske dele
S
af styringen; hydraulikpumpe (styretøj); styrehus inklusive alle
invendige dele

Alle mekaniske, elektroniske og
hydrauliske komponenter som
f.eks. GPS, katalysator, hovedcomputer, xenon-pærer og LED'er.
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Afhængigt af bilmodel.

Sikkerhedssystemer: airbagstyreenhed; kollisionssensor; elektriske stikforbindelser; selestrammerstyreenhed; kabelsæt; ratkontaktdel; sensor til dæktrykskontrolsystem; styreenhed til dæktrykskontrolsystem; sædebelastningsføler; styreenhed til kollisionsadvarselssystem; styreenhed til vognbaneassistent
Klimaanlæg:

klimakompressor; klimakondensator; klimaventilator; styreenhed, klima; klimafordamper; betjeningspanel til automatisk klimaanlæg; kompressorforbindelse
Komfortelektrik: motor til rudeoptræk; rudekontakt; styreenhed til rudeoptræk; varmeelementer til forrude (undtagen brudskader); varmeelementer til elbagrude (undtagen brudskader);
motor til skydetag; skydetag, kontakt; skydetag, styreenhed; dør-/
bagklaplås; dørstyreenhed; centrallås, motor; centrallås, kontakt;
styreenhed til centrallås

Kraftoverførsel:
indgangsaksel; indgangsakselled; omdrejningstal
sensor (ASR); trykbeholder (ASR); hydraulikenhed (ASR); kardanaksel;
ladepumpe (ASR); mellemleje (kardanaksel); hjulleje; styreenhed
(ASR)

Klimaanlæg

FORSIKRINGSFORLÆNGELSE

Udstødningsanlæg: AGR-køler; elektriske dele af udstødningsspjældet


Elektrisk
drev: elektrisk varmekilde til kabineopvarmning;
elektrisk bremsekraftforstærker; elektrisk klimakompressor;
drivlinjens elektromotorer; netladeapparat integreret i bilen (dog ikke
ladekablet); højspændingskabler; køleventilator til driftsbatteriet;
motorens elektronikstyring; spændingsomformer til bilens elektriske
system; styreenhed til driftsbatteri; transformer til bilens system

•• Gælder i hele Europa
•• Værdien af din bil forøges

Kølesystem: varmeveksler; køleblæsermotor; ventilatorforbindelse; termokontakt; termostat; termostathus; vandkøler (motor); vandpumpe; ekstra vandpumpe


Akselog fordelergear: flange; gearkassehus; invendige dele af
gearkasse og leje

Kraftoverførsel

Brændstofanlæg

Elektrisk anlæg: kørecomputer; elektriske ledninger til det elektroniske indsprøjtningssystem; elektriske dele af tændingssystemet; generator; generator, friløb; generator, regulator; varme- og
friskluftblæsermotor; kombiinstrument; læsespole; sikringsboks;
horn; starter; startergenerator; styreendhed (uden navigation,
lys, undervogn, multimedier, radar); forgløderelæ/-styreenhed;
viskermotor; tændkabel


Koblingsgear
/ automatisk gear: drevskive; dobbeltkobling til
dobbeltkoblingsgearkasse; momentomformer; gearkasse, oliekøler; gearkassehus; invendige dele af den automatiske gearkasse;
koblingshovedcylinder; koblingsslavecylinder; koblingsaktuator;
gearregulator; styreenhed til automatisk gearkasse; styreenhed
til automatisk gearkasse

Aksel- og fordelergear

YDELSER, DER LØNNER SIG:

Brændstofanlæg:
indsprøjtningspumpe; elektriske dele af

motorstyringen; højtrykspumpe; kompressor; brændstofpumpe;
turbolader; forfødepumpe

Bremsesystem: ABS-hjulomdrejningssensor; ABS-hydraulikenhed;
ABS-styreenhed; bremsekraftbegrænser; bremsekraftregulator;
bremsekraftforstærker; bremsesaddel; hovedbremsecylinder;
trykregulator til hydropneumatik; trykbeholder til hydropneumatik;
hjulcylinder til tromlebremse; styreenhed til håndbremse; vakuumpumpe
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  iht. betingelser for CG Car-Garantie Versicherungs-AG‘s Reparationsforsikring


Køredynamisk
system: bremsetryksensor; ESP-styreenhed;
rotationsmomentsensor; ratvinkelsensor; tværaccelerationssensor;
hjulomdrejningssensor; styreenhed til hjulspindsregulering
		


Alle
mekaniske, elektroniske og hydrauliske komponenter
som f.eks. GPS, katalysator, hoved-computer, xenon-pærer
og LED‘er.

