SAMENVATTING VAN DE GARANTIEPOLIS
Extra Garantie
Garantie voor uw auto

Over de garantie

Een Extra Garantie beschermt u tegen kosten voor reparatie en vervanging
van onderdelen. Ook als een defect wordt geconstateerd tijdens regulier
onderhoud of een APK keuring, betaalt Autotrust uw reparatie. De Extra
Garantie geeft garantie op de belangrijkste onderelen van uw auto, zodat
u nooit voor kostbare verrassingen komt te staan.

Kan ik bij mijn eigen dealer of autobedrijf blijven?
Jazeker! uw dealer biedt vaak uitstekend onderhoud. U kunt
er voor kiezen om onderhoud en reparaties bij uw eigen
dealer of een algemeen autobedrijf uit te laten voeren.
Reparaties die onder de garantie vallen worden voor u
betaald.

Kenmerken van de garantie

Wat is de looptijd van de garantie?
Uw garantie eindigt altijd na een jaar. Autotrust verlengt
nooit automatisch een garantiepolis. Mocht u na 1 jaar de
polis willen verlengen willen we dat natuurlijk graag voor u
doen. We nemen daarover echter altijd eerst contact met u
op.

Dekking tegen mechanische mankementen
Dekking tegen elektronisch mankementen
Werkloon en onderdelen worden vergoed

Wat als ik mijn auto wil inruilen of verkopen?
Bij verkoop of inruil werkt een doorlopende garantie
waardeverhogend voor uw auto. Bij verkoop kunt u de
garantie dan ook overdragen aan de koper. Als u per maand
betaalt, en er geen claim op de polis is binnengekomen,
mag u eventueel ook na 6 maanden kosteloos annuleren.

Defecten als gevolg van slijtage worden vergoed
Dekking tegen gevolgschade
Ongelimiteerd aantal claims
Overdraagbaar bij verkoop

Ik rijd weinig kilomers, heeft garantie dan zin?
Auto’s die weinig kilometers rijden, worden vaak ingezet
voor korte ritten. Bij het rijden van weinig kilometers warmt
de motor gedurende de rit vaak niet volledig op. Draaiende
delen slijten dan harder. De kans op een mankement is gelijk
bij auto’s die weinig of een gemiddeld aantal kilometers
rijden. Een garantie heeft dus zeker zin.

Beperkt eigen risico
Dekking voor autohuur
Dekking voor hotelovernachting
Dekking voor pechhulp
Dekking bij defect in het buitenland

Wat kan de dealer mij bieden?
Voor de meeste auto’s kunt u geen garantie afsluiten bij de
dealer. Wel krijgt u vaak garantie bij aankoop van een auto.
Deze garantie is echter vaak beperkt. Het is aan te raden om
goed de voorwaarden te lezen en deze te vergelijken met de
voorwaarden van een Autotrust garantie.

Zelf garage kiezen

Garantiedekking
De Extra Garantie biedt dekking tegen het kapotgaan van de
belangrijkste mechanische en elektronische onderdelen van uw auto.
Op de achterzijde van dit blad vindt u gedetailleerde informatie over de
dekking van de Extra Garantie die we u aanbieden.

Heb ik bedenktijd?
Na het afsluiten van de garantie mag u altijd binnen 14 dagen
kosteloos annuleren.

Een claim indienen?
Een claim indienen is heel eenvoudig. Indien uw garage een mankement
constateert, belt u (of de garage) met de claimafdeling van Autotrust. Wij
behandelen de claim direct en geven bovendien vaak direct autorisatie
voor de reparatie van uw auto. Autotrust betaalt snel uit, aan u of direct
aan uw garage.

Uw garantie wordt verzekerd door:

Autotrust is aangesloten bij:

BEL VOOR MEER INFORMATIE:

0900 5552220
(lokaal tarief)

Autotrust biedt al 5 jaar garanties direct aan autoeigenaren. Dit doet
Autotrust samen met UVM verzekeringen (Unigarant) uit Hoogeveen.
Autotrust is gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten en
aangesloten bij het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening
KIFID.

SAMENVATTING VAN DE GARANTIEDEKKING
Extra Garantie
Dekking van de garantie
De Extra Garantie dekt de belangrijkste mechanische en elektronische
onderdelen van uw auto, zodat de meest voorkomende reparaties aan
uw auto voor u betaald worden.

Remsysteem:
Hoofdcilinder, remservo, remklauwen, wielcilinders, abs-pomp en
controle-eenheid, abs-druk verminderende en regelende kleppen.

Vanzelfsprekend zijn er een aantal uitzonderingen die niet onder een
garantie kunnen vallen. Uitgesloten onderdelen zoals de frictieplaat
(in het geval van een manuele transmissie), de uitlaat (omdat deze
defect gaat door invloed van buitenaf) , glas en de carrosserie behoren
daar toe. Ook vallen verbruiksonderdelen die bij regulier onderhoud
vervangen worden (zoals vloeistoﬀen, lampjes, filters, bougies en
slijtende remdelen) niet onder een garantie. Het is van belang dat u
de auto normaal gebruikt, geen races rijdt en juiste brandstof tankt. De
polis geeft daarover alle details.

Koelsysteem:
Radiateur, thermostaat, waterpomp, radiateurlamellen, viscoventilator,
behuizing, thermostaat.

De volgende onderdelen worden door de
Extra Garantie gedekt:
Motor:
Cilinderkop, inwendige lagers, oliepomp, oliepompaandrijving, krukas en
krukaslagers, stoterwiel, kleppen (m.u.v. verbrande of gepitte kleppen),
klepveren, klepgeleiders, zuigers, ringen, zuigerpennen, cilinderbussen,
cilinderpakkingen, drijfstangen, (drijf) lagers, stroomverdeleras,
starterkrans, vliegwiel, krans, automatische koppelingsplaat,
nokkenas-aandrijfriemen, nokkenas, nokkenaslagers, nokvolgers,
hydraulische lifters, cilinderkoppakking (koppakking), turbo/intercooler
eenheid, tuimelaarset, drukstangen, distributietandwielen, tandriemen,
kettingen, riemen, spanners, inlaatspruitstukken, uitlaatspruitstukken.
Handgeschakelde transmissie en koppeling:
Tandwielen, assen, synchromesh naven en ringen, selecteerassen,
selecteervorken, verlengas, lagers, aandrijfkettingen plus
versnellingshendel, lagerschalen, hoofdcilinder en hulpcilinder van de
koppeling, koppelingskabel, pedaalunit.
Automatische transmissie:
Koppelomvormers, koppelingen, rembanden, kleppen, kleppenblok,
oliepomp, afdichtingen, (electro) hydraulische regeleenheid,
aandrijfkettingen, tandwielen, olieafdichting ingaande as, koppelingen,
servo's, modulair ventiel, lagers plus versnellingshendel, lagerschalen.
Overdrive:
Tandwielen, assen, lagers.
Voorwielaandrijving:
Kroonwiel en pignon, diﬀerentieelunit, lagers en lagerschalen, externe
aandrijfassen, koppelingen, homokinetische koppelingen, universele
koppelingen.
Achteras/ achterwielaandrijving:
Kroonwiel en pignon, diﬀerentieelunit, assen, lagers, homokinetische
koppelingen.
Vierwielaandrijving:
Diﬀerentieel aan vooras, tussendiﬀerentieel en diﬀerentieelslot,
diﬀerentieel aan achteras en diﬀerentieelslot, lagers, assen, koppelingen,
homokinetische koppelingen, cardanas, cardanas universele koppelingen,
tussenlagers.

Stuurinrichting:
Heugel en tandwiel, stuurhuis, stuurstanghuis, stuurkolom, koppelingen,
stuurbekrachtigingunit met pomp, drukpijpen, reservoir, spoorstangen en
spoorstangeinden, stuurkolom.
Brandstofsysteem:
Mechanische en elektrische brandstofpompen, luchtstroommeter, regelen verdeelinrichting van brandstofinspuitsysteem, opwarmregelaar,
koude-start injector, brandstofmeter, tankzendereenheid, d.i.s. (diesel
inspuitsyteem), -ontsteking en bediening.
Elektrische systemen
Inwendige fout van de startmotor, wisselstroomdynamo, (volt) regelaar,
stroomverdeler, motor van de voorruit wisinstallatie, motor, motor van
kachelaanjager, motor van koelventilator, claxon, motoren van elektrische
ruitbediening, motoren van voor- en achterruitensproeiers, indicator
richtingaanwijzer.
Behuizingen:
Behuizingen zijn ook meeverzekerd indien deze beschadigd raken als het
gevolg van een mankement aan een verzekerd onderdeel.
Alarmsystemen en startonderbrekers:
Alarmsystemen en startonderbrekers zijn meeverzekerd indien deze
af-fabriek zijn gemonteerd als onderdeel van de standaard specificatie
van de auto.
Olie afdichtingen en pakkingen:
Olielekkages die tot gevolg hebben dat de motor, het diﬀerentieel of de
versnellingsbak verwijderd moeten worden om tot reparatie te kunnen
overgaan, zijn ook meeverzekerd.

Ook defecten als gevolg van slijtage
vallen onder de garantie!

