OPEL NIEUWE AUTO

LANGER
ZORGELOOS RIJDEN
De reparatiekostenverzekering omvat, op enkele uitzonderingen na, alle
door de fabriek ingebouwde mechanische, elektrische, hydraulische en
pneumatische onderdelen1.

VOORBEELDEN VAN GEDEKTE ONDERDELEN:

DE REPARATIEKOSTENVERZEKERING OMVAT NIET:

• aandrijfas

• katalysator

• aanjagermotor

• koppelingsactuator

• ABS-electronisch stuurapparaat

• motoroliekoeler

• ABS-toerentalsensor

• radiateur (motor)

• achterruitverwarmingselement (breuk uitgesloten)

• remklauw

• airbag

• remkrachtversterker

• aircoverdamper

• ruitenwissermotor

• aircocompressor

• ruithefmotor

• condensor

• schakelactuator

• dieselroetfilter

• schuifdakmotor

• dynamo

• spoorstang

•

• elektronische delen van de ontsteking

• startmotor

•

• elektronische delen van het

• stoelverstellingsmotor

•
•
•
•
•
•

motormanagement
elektronische delen van het
uitlaatgasreinigingssysteem
gordelspanner
hoofdremcilinder
intercooler
inwendige delen die met de
oliecirculatie in verbinding staan
inwendige delen van de versnellingsbak

• stuurapparaat geautomatiseerde

manuele versnellingsbak

• meeruitvoeringen die niet af fabriek leverbaar zijn;

• elk soort knoopcel, accu, hybride accu, accu voor

• droogfilters van de airconditioning, na- en bijvullen-

elektrische aandrijving, accumulator en
elektrocondensator;
• slangen, wisserbladen en alle aandrijfriemen
(de tand-/distributieriemen van de
motorbesturing zijn echter wel gedekt);

alsmede het ombouwen van de airconditioning;
• verontreinigingen in het brandstofsysteem;
• verhelpen van geluidsoverlast;
• chassis en carrosserieonderdelen, het in- en
•

•
•

• tankvlotter
• thermostaat

•

• tweemassavliegwiel met starterkrans
• uitlaatgasturbo
• uitlaatspruitstuk

afstellen van carrosserieonderdelen;
autoruiten en spiegelglazen (deze zijn echter
gedekt bij schade aan verwarmingselementen,
antennes en automatisch verduisterend glas);
aan-, op- en ombouw;
waterlekkage resp. lekke onderdelen alsmede
afdichtingen van de carrosserie;
corrosie-, roest- en lakschade;
uitlaatsysteem (echter zijn het uitlaatspruitstuk, de
katalysator en het dieselpartikelfilter wel gedekt)
koppelings- en remvoeringen (echter is de dubbele
koppeling bij een versnellingsbak met dubbele
koppeling wel gedekt), remschijven en -trommels,
schokdempers, gloeilampen, bougies;

• waterpomp
• zitsensor

Deze opsomming dient enkel als voorbeeld en geeft geen volledige lijst van de onderdelen weer.
Niet bindend document, onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving in specificaties en premies.

De garantiebepalingen ten tijde van
het afsluiten van de garantie zijn van
toepassing voor de gehele looptijd van
het contract.
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• componenten die bij onderhoudswerkzaamheden

regelmatig worden vervangen;
• banden, velgen en wieldoppen, balanceren van

de wielen, wielmoeren, wielbouten en velgsloten;
• telefoonsysteem, voor zover deze niet standaard

ingebouwd is;
• draagbare opslagmedia (cd, dvd, Blu-ray disc, hard

schijven, USB-sticks);
• aan de garantie kunnen geen rechten worden ont-

leend ten aanzien van de kosten voor bedrijfsstoffen
zoals brandstoffen, olie, koel- en antivriesmiddelen,
airco koudemiddel, airco olie, hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen, reinigingsmiddelen en alle
mogelijke filters incl. inzetfilters;
• autosleutels en afstandsbedieningen.

