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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
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
Aksel- og fordelergear: flange; gearkassehus; invendige dele af gearkasse og leje
Kraftoverførsel: indgangsaksel; indgangsakselled; omdrejningstalsensor (ASR); trykbeholder (ASR); hydraulikenhed (ASR); kardanaksel; ladepumpe (ASR); mellemleje (kardanaksel); hjulleje; styreenhed (ASR)
Styring: elektrisk ratlås; elektrisk servomotor; elektriske dele af styringen; hydraulikpumpe (styretøj); styrehus inklusive alle invendige dele
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
Brændstofanlæg: indsprøjtningspumpe; elektriske dele af motorstyringen; højtrykspumpe; kompressor; brændstofpumpe; turbolader; forfødepumpe
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; styreenhed (uden navigation, lys, undervogn, multimedier, radar); forgløderelæ/-styreenhed; viskermotor; tændkabel
Kølesystem: varmeveksler; køleblæsermotor; ventilatorforbindelse; termokontakt; termostat; termostathus; vandkøler (motor); vandpumpe; ekstra vandpumpe
Udstødningsanlæg: EGR-køler; elektriske dele af udstødningsspjældet
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
Køredynamisk system: bremsetryksensor; ESP-styreenhed; rotationsmomentsensor; ratvinkelsensor; tværaccelerationssensor; hjulomdrejningssensor; styreenhed til hjulspindsregulering
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 AC/DC-omformer; højspændingskabler; køler til hybridbatteriet; elektronikstyring til hybridmotor; ventilator til hybridbatteri; spændingsomformer; styreenhed til
hybridmotor; transformer til hybridsystem; 12V, AC/DC-omformer
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
COMFORT PLUS DÆKKER ALLE PÅ FABRIKKEN MONTEREDE MEKANISKE, ELEKTRISKE, ELEKTRONISKE, HYDRAULISKE OG PNEUMATISKE DELE
Med Comfort PLUS får du bl.a.: navigation; LED lygter; xenon lygter; partikelfilter; katalysator; luftundervogn; intercooler; adaptiv fartpilot, bakkamera, bagklapmotor; automatisk anhængertræk; elektriske
og mekaniske komponenter til sæder; pakninger telefonsystem + meget mere!

* iht. betingelser for CG Car-Garantie Versicherungs-AG‘s Reparationsforsikring

Basic

CARGARANTIE DÆKNINGSOVERSIGT
– FORSIKREDE KOMPONENTER*

UNDTAGELSER – GÆLDER ALLE DÆKNINGER*

• t ørrepatroner til klimaanlæg, efter- og påfyldning samt
omstilling af klimaanlæg;
• s navs i brændstofsystemet;
• a fhjælpning af lyde;
• c hassis og karrosseridele, justering og indstilling af
karrosseridele;
• b
 ilruder og spejlglas (disse er dog dækket i forbindelse med
skader påvarmeelementer, antenner og automatisk
nedblændingsfunktion - gælder kun Comfort Plus);
• m
 onterede dele, opbygninger og ombygninger;
• v andlækager og utætheder samt pakninger og
tætningslister på karrosseriet;

• kobling (dobbeltkobling i dobbeltkoblingsgearkasse er
dog dækket), bremseklodser, -skiver og -tromler,
støddæmpere, pærer, tændrør;
• alle typer knapceller, batterier, hybridbatterier, elmotorbatterier,
akkumulatorer og elektrokondensatorer;
• slanger, viskerblade og alle drivremme (tand-/styreremme til
motorstyringen er dog dækket);
• dele, der udskiftes regelmæssigt i forbindelse med
vedligeholdelses-/servicearbejde;
• dæk, fælge og hjulkapsler, afbalancering af hjul,
hjulmøtrikker, hjulbolte og fælglåse;
• telefonsystem (medmindre det er monteret
seriemæssigt - gælder kun Comfort Plus);

• korrosions-, oxyderings- og lakskader;

• bevægelige medier (cd, dvd, Blu-ray Disc, harddiskdrev,
flash-hukommelse);

• u
 dstødningssystem (udstødningsmanifold, katalysator
og dieselpartikelfilter er dog dækket med Comfort Plus);

• bilnøgler og fjernbetjeninger.

CarGaranties hotline + 45 73 70 93 95

*  iht. betingelser for CG Car-Garantie Versicherungs-AG‘s Reparationsforsikring

• ikke fabriksmonteret ekstraudstyr;

