WAT ZIJN MIJN
VERPLICHTINGEN?

EXCELLENT GARANTIE

MELD CLAIMS EENVOUDIG ONLINE

WAT IS EEN
EXCELLENT GARANTIE?

Zodra u een (beginnend) defect opmerkt,
vragen wij u om dit zo snel mogelijk te melden
via www.autotrust.nl/claims. In ieder geval
binnen 5 dagen na constatering, anders vervalt
mogelijk het recht op vergoeding.

De Excellent Garantie is afsluitbaar tot 8 jaar en
150.000 kilometer. Deze garantie biedt de meest
uitgebreide dekking: nagenoeg alle mechanische en
elektronische onderdelen van de auto vallen onder de
garantie. In het geval van een geldige claim worden de
onderdelen, diagnose- en arbeidskosten volgens de
voorwaarden van de garantie vergoed.

Er mag pas begonnen worden met de
reparatie nadat Autotrust een prijsakkoord
(met bijbehorend autorisatienummer)
heeft afgegeven.

€86

WIE GEEFT
DEZE GARANTIE?
CarSelexy geeft u garantie volgens de
Excellent garantievoorwaarden. Autotrust
voert de garantie uit en handelt uw claim(s)
af in opdracht van CarSelexy. Indien er sprake
is van een gedekt defect, betaalt Autotrust
rechtstreeks aan de garage uit.
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Onverwachte defecten aan onder andere;
motor, handmatige en automatische transmissie,
koelsysteem, aandrijving,4-wielaandrijving,
remsysteem, wielophanging, stuurinrichting,
brandstofsysteem, emissiesysteem, elektronica,
airconditioning/verwarming en airbags.
Het (noodzakelijk) transport van de auto naar
de reparateur met een maximum van €175,inclusief btw.
Een maximum uitkering per claim en per
garantie van € 5.000,- inclusief btw.

Nederland en de volgende landen, mits u uw
voertuig minder dan 60 dagen per jaar daar
gebruikt: België, Denemarken, Duitsland,
Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen,
Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Zwitserland.

ZIJN ER
BEPERKINGEN?
HET UURTARIEF dat wordt
vergoed bedraagt maximaal
€86,- inclusief BTW.

WAT VALT ER ONDER
MIJN GARANTIE?
V

WAAR IS MIJN
GARANTIE GELDIG?

WAT VALT ER NIET
ONDER MIJN GARANTIE?
X

X

X

Velgen, carrosserie, onderhoudsdelen, onderdelen die
niet af-fabriek zijn gemonteerd, software-updates en
andere onderdelen die in het kader van regulier
onderhoud vervangen dienen te worden, vallen niet
onder de garantie.
Schade (mede) veroorzaakt door toedoen gebruiker,
zoals overbelasting, nalatigheid, onzorgvuldigheid of
bedieningsfouten.
Onheil van buitenaf, bovenmatig olieverbruik,
onderhoudshandelingen en slijtagedelen.

12
MAANDEN

WAT IS DE LOOPTIJD
VAN MIJN GARANTIE?
De looptijd van de garantie bedraagt 12
maanden of eindigt op het moment dat het
maximaal te rijden kilometers is bereikt.
Voor de looptijd van 12 maanden geldt een
kilometerbeperking van 30.000 km.

Let op! Dit document is bedoeld om u te informeren over de
inhoud van de garantie, het document geeft een samenvatting
van de garantie weer. U kunt geen rechten ontlenen aan dit
document. In de garantievoorwaarden staat uitgebreid
beschreven wat er wel en niet onder de garantie valt.
Autotrust B.V. | Korenmaat 1A | 9405 TL Assen
T 0592 340018 | E info@autotrust.nl | W www.autotrust.nl
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lagers en lagerschalen
oliekoeler
pakkingen/keerringen
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REMSYSTEEM
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hoofdremcilinder
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riemspanner
starterkrans
stoterwielen
tuimelaaras
turbo/intercooler
uitlaatspruitstukken

EMISSIESYSTEEM

vliegwiel

egr-koeler

zuigerpennen
zuigers

lambda-sonde
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egr-klep
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uitlaat (intern defect)
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HANDMATIGE
TRANSMISSIE
assen

MOTOR
carterpan

STUURINRICHTING

BRANDSTOFSYSTEEM

afdichtingen
hefmechanisme

bobines
brandstofmeter

af-fabriek alarmsysteem

heugel en tandwiel

drukregelaar

af-fabriek startonderbreker

koppelingen

ECU
elektromagnetische
uitschakeling
elektronische ontsteking
gasklephuis

binnenverlichting unit

lagers
leidingen
reservoir
spoorstangen

gloeibougies

spoorstangeinden
stuurbekrachtingsunit
met pomp
stuurhoeksensor

inspuitsysteem

stuurhuis

koudstartinjector

injectoren
inspuitpomp

stuurkolom

leidingen

stuurstanghuis

luchtstroommeter

AUTOMATISCHE
TRANSMISSIE
aandrijfkettingen
afdichtingen
elektr. regeling
hydraulische regeleenheid
kleppen
kleppenblok
kleppenhuis
koppeling
koppelomvormers
lager plus
vergrendelingshendel
lagers en lagerschalen

opvoerpomp
opwarmregelaar
overtoeren
brandstofafsluitklep
regel- en verdeelsysteem
sensoren
tankzendereenheid
verstuivers
vlotter
INTERIEUR/
CARROSSERIE
bluetooth

oliepomp

mechaniek schuifdak

pakkingen
rembanden

motorkap ontgrendelingskabel

transmissiesteunen
versnellingsbakbediening
versnellingsbakhuis
versnellingsbakregeleenheid
versnellingspook en kabels

claxon
cruise-controlunit
dynamo
elekt. stoelverstellings
motoren
elektromagneten
cent. deurvergrendeling
instrumenten dashboard
kabelbomen
koplampafstelling
motor elektrisch schuifdak
motor elektrische antenne
motor ruitbediening
motor spiegelglas verstelling
motor van het cabriodak
regeleenheden
regeleenheid
parkeerhulpmiddelen
relais
ruitensproeierpomp
ruitenwissermotor
schakelaars
sensoren
spanningsregelaar

gasveren achterklep
geïntegreerde boardcomputer

tandwielen

boardcomputer
centrale deurvergrendeling

deursloten

modulair ventiel
olieafdichting
ingaande as
oliekoeler

servo’s

ELEKTRONICA
12V aansluiting

startmotor

infotainmentsysteem incl.
navigatie- en radiofunctie
(software update uitgesloten)

stoelverwarming
stroomverdeler
verwarmde ruitensproeiers

ruitenwissermechaniek
stoelverstelling
verlichtingseenheden
AIRBAGS
airbags
airbagsensoren
crashsensoren

1) Dit onderdeel is gedekt, indien deze tijdig is vervangen bij reguliere onderhoudsintervallen volgens aanwijzing van de fabrikant of de Autotrust Garantievoorwaarden. Reguliere vervanging
is niet gedekt.
V14 - 2022. Zet- en drukfouten voorbehouden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.
De dekking van iedere garantie en uitsluitingen hiervan zijn nader en volledig omschreven in de garantievoorwaarden behorende bij de dekking.

