Trygg og solid bilgaranti
fra din bilforhandler

Din bilforhandler og Car Protect tilbyr en omfattende garanti som gir deg en solid trygghet
og som kan sikre deg og din familie mot uforutsette utgifter ved kjøp av bruktbil.
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CAR PROTECT
BILGARANTI
• Garantien dekker de fleste mekaniske og
elektriske komponenter for plutselig svikt.
• Garantien dekker i garantiperioden reparasjoner
inntil bilens kjøpsverdi.
• Det er ingen begrensninger for antallet av
reparasjonstilfeller i løpet av garantiperioden.
• Ved reparasjon henvender du deg til din bilforhandler som håndterer dette videre. Dette
gjelder også ved reparasjon i utlandet eller om
bilen repareres av annet lokalt godkjent verksted.

Eksempler på noe av
det som dekkes av en
omfattende garanti:
(Dette er kun eksempler. Fullstendige vilkår fremgår av garantibeviset.)
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Motor
Alle innvendige komponenter. register-rem og strammehjul.
Utbytte av rem/strammer må dokumenteres ved eventuell skade.

DriVVerk
Bakaksel og drivaksler.

styrinG
elektrisk eller hydraulisk styring. tannstang, hjelpesnekke og
hydraulikkpumpe inklusiv elektriske tilbehørsdeler. styrestag,
opphengskuler og foringer.

Air conDition
Ac radiator, kondensator, bryterpanel, pumpe og fordamper.

AirBAGsysteM
radiator, termostat, vannpumpe, viftekobling og termobrytere.

elektrisk AnleGG
Dynamo, starter, fordeler, coil, motorstyring, sikringsboks,
gløderele, bordkomputer, viskermotor, soltaksmotor, sentrallåssystem, viftemotor, originalmontert ekstra varmeanlegg,
bensinmåler, speedometer og cruisekontroll.

GirkAsse
Automat og manuell girkasse inklusiv momentkonverter.

Aksler oG ForDelerkAsse
Mellomaksel og 4x4 drivverksystem.

BreMser
Abs sensorer, abs pumpe, abs styreanlegg, bremsekraftforsterker,
bremsesylinder, bremsekaliper og hydraulikkenhet.

innsprøytinGsAnleGG
Bensinpumpe, elektroniske styrekomponenter, luftmengdemåler,
spjeldmotor, turbo og forgasser.

kjølesysteM
radiator, termostat, vannpumpe, viftekobling og termobrytere.

koMFortelektronikk
Brudd i innvendige varmetråder i front/bakrute, elektriske brytere,
sentrallåssystem, viftemotor, originalmontert ekstra varmeanlegg
(Webasto, ebersprächer). orginal fabrikkmontert utstyr som
navigasjonsanlegg og radio/cD.

oksyGensensor
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• Reparasjon skal godkjennes av Car Protect før reparasjon foretas.
• Garantien gjelder i hele Europa inntil Bosperus, bortsett fra i Russland.
• Skadebehandlingen er enkel og rask og håndteres i Norge.
• Ved eventuell driftsstans dekkes øvrige utgifter som eksempelvis, leiebil,
andel inntauing, hotell med kr 375,- i innland og 750,- i utland, opp til tre dager.
• Egenandel på deler når bilen har kjørt over 100.000 km
(gjelder ikke utvidet nybilgaranti)
• Garantien kan overføres ny kjøper ved privat salg.

For henvendelser:
Administrator: Car Protect.no AS,
Vakåsveien 9, 1395 Hvalstad
Tel: 47608407/ 800 15470
Org.nr: 890 025 102
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