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DIN SIKKERHED FOR ET TRYGT BILKØB

Maks. alder og kilometerstand ved tegning - 12 måneder - 12 år / 200.000 km
Maks. alder og kilometerstand ved tegning - 24 måneder - 7 år / 150.000 km
Dækker i hele Europa
Fri kilometer i forsikringsperioden
For biler med mere end 245 hk er der en maks. dækning på 75.000 kr. inkl. moms pr. skade
For biler der er ældre end 7 år er der en maks. dækning på 20.000 kr. inkl. moms pr. skade
Pristillæg for køretøjer over 2,8 t totalvægt - 745 kr. pr. år
100% dækning på materialer og løn*

COMFORT

MULIGHED FOR 12-24 MÅNEDERS 100% AUTOTJEK-FORSIKRING VED KØB AF BRUGT BIL
MOTOR: pakningshus; indvendige dele med forbindelse til
oliekredsløbet; motor, oliekøler; motorblok; knastakselhus;
olietrykskontakt; oliefilterhus; oliestands-sensor; bundkar;
svinghjulsskive med tandkrans; spænderulle til tandrem;
styrehusdæksel; tandrem; venderulle til tandrem;
ventilstammepakning; topstykke; og toppakning.
AKSEL- OG FORDELERGEAR: flange; gearkassehus;
indvendige dele af gearkasse og leje.
GEARKASSE/AUTOMATISK GEARKASSE: drevskive;
dobbeltkobling til dobbeltkoblingsgearkasse; momentomformer;
gearkasse, oliekøler; gearkassehus; indvendige dele af den
automatiske gearkasse; koblingshovedcylinder;
koblingsslavecylinder; koblingsaktuator; gearregulator og
styreenhed til automatisk gearkasse.
TURBO: ladetryksmåler; turbolader; turboladerreguleringsventil.
KRAFTOVERFØRSEL: indgangsaksel; indgangsakselled;
omdrejningstalsensor (ASR); trykbeholder (ASR);
hydraulikenhed (ASR); kardanaksel; ladepumpe (ASR);
mellemleje (kardanaksel) og hjulleje; styreenhed (ASR).
BRÆNDSTOFANLÆG: indsprøjtningspumpe; elektriske dele af
motorstyringen; højtrykspumpe; kompressor; brændstofpumpe;
turbolader og forfødepumpe.
KØLESYSTEM:varmeveksler; køleblæsermotor;
ventilatorforbindelse; termokontakt; termostat; termostathus;
vandkøler (motor); vandpumpe og ekstra vandpumpe.
STYRING: elektrisk ratlås; elektrisk servomotor; elektriske dele
af styringen; hydraulikpumpe (styretøj); styrehus inklusiv alle
indvendige dele.

UDSTØDNINGSANLÆG: AGR-køler og elektriske dele af
udstødningsspjældet.
SIKKERHEDSSYSTEMER: airbagstyreehed; kollisionssensor;
elektriske stikforbindelser; selestrammerstyreenhed; kabelsæt;
ratkontaktdel; sensor til dæktrykskontrolsystem; styreenhed til
dæktrykskontrolsystem; sædebelastningsføler; styreenhed til
kollisionsadvarselssystem og styreenhed til vognbaneassistent.
BREMSESYSTEM: ABS-hjulomdrejningsensor; ABShydraulikenhed; ABS-styreenhed; bremsekraftbegrænser;
bremsekraftregulator; bremsekraftforstærker; bremsesaddel;
hovedbremsecylinder; trykregulator til hydropneumatik;
trykbeholder til hydropneumatik; hjulcylinder til tromlebremse;
styreenhed til håndbremse og vakuumpumpe.
KLIMAANLÆG: klimakompressor; klimakondensator;
klimaventilator; styreenhed, klima; klimafordamper; betjeningspanel til automatisk klimaanlæg og kompressorforbindelse
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 og tændkabel.
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 og styreenhed til centrallås.

100% Autotjek-forsikring ved køb af brugt bil - Comfort, er tegnet igennem www.cargarantie.dk
* Iht. betingelser for CG Car-Garantie Versicherungs-AG‘s Reparationsforsikring

KØREDYNAMISYSTEM: bremsetryksensor; ESP-styreenhed;
rotationsmomentsensor; ratvinkelsensor;
tværaccelerationssensor; hjulomdrejningssensor og styreenhed
til hjulspindsregulering.
HYBRID-DREV: elektrisk vandpumpe til hybridmotor; elmotor til
hybridmotor; elektronisk styreenhed til batteri i hybridbil; pluginnetladeapparat integreret i bilen (dog ikke lade-kablet);
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 og 12V, DC/DC-omformer.
EL-DREV: elektrisk varmekilde til kabine-opvarmning; 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 og
transformer til bilens system.

