WAT ZIJN MIJN
VERPLICHTINGEN?

UITGEBREID GARANTIE

MELD CLAIMS EENVOUDIG ONLINE
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.

WAT IS EEN
UITGEBREID GARANTIE?
De Uitgebreid 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
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WIE GEEFT
DEZE GARANTIE?
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Het verkopend autobedrijf geeft u garantie
volgens de Uitgebreid garantievoorwaarden.
Autotrust voert de garantie uit en handelt uw
claim(s) af. Indien er sprake is van een gedekt
defect, betaalt Autotrust rechtstreeks aan u of
de garage uit.
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Het (noodzakelijk) transport van de auto
naar de reparateur met een maximum
van € 175,- inclusief btw.

V

Een maximum uitkering per garantie
van € 5.000,- inclusief btw.

X

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.

HET UURTARIEF dat wordt vergoed
bedraagt maximaal €86,- inclusief BTW.
PER DEFECT heb je een eigen risico
van €45,- inclusief BTW.
DE HOOGTE VAN DE VERGOEDING
van de reparatieonderdelen kan
worden beperkt op basis van leeftijd
en kilometerstand van de auto.

WAT VALT ER NIET
ONDER MIJN GARANTIE?

WAT VALT ER ONDER
MIJN GARANTIE?
Onverwachte defecten aan onder andere; motor,
handmatige en automatische transmissie,
koelsysteem, aandrijving, 4-wielaandrijving,
remsysteem, wielophanging, stuurinrichting,
brandstofsysteem, emissiesysteem, elektronica,
airconditioning en airbags.

€45

ZIJN ER
BEPERKINGEN?

WAAR IS MIJN
GARANTIE GELDIG?

Velgen, carrosserie, onderhoudsdelen, interieur,
verlichtingseenheden, onderdelen die niet af-fabriek
zijn gemonteerd, software, het mediasysteem en
andere onderdelen die in het kader van regulier
onderhoud vervangen dienen te worden.

X

Van buiten komend onheil, bovenmatig olieverbruik,
onderhoudshandelingen en onderhoudsdelen.

X

Schade (mede) veroorzaakt door toedoen gebruiker,
zoals overbelasting, nalatigheid, onzorgvuldigheid of
bedieningsfouten.

X

Defecten die zich binnen de eerste 15 dagen na ingang
van de garantie openbaren of defecten die tijdens de
levering van de auto al in het voertuig aanwezig waren.

6 OF 12
MAANDEN

WAT IS DE LOOPTIJD
VAN MIJN GARANTIE?
De looptijd van de garantie bedraagt 6 of 12 maanden
of eindigt op het moment dat het maximaal te rijden
kilometers is bereikt. Voor de looptijd van 6 maanden
geldt een kilometerbeperking van 15.000 km en 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.
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