DIT OVERZICHT GEEFT AAN WELKE ONDERDELEN ONDER UW GARANTIE VALLEN*:
Uitlaatsysteem: EGR-koeler; elektronische delen van het uitlaatgasreinigingssysteem

KIES VOOR ZEKERHEID
U bent sinds enige tijd trotse eigenaar van uw nieuwe
Subaru. Met de aanvullende garantie voor nieuwe auto‘s
bent u na het verstrijken van de fabrieksgarantie beschermd
tegen onverwachte reparatiekosten. U wil toch ook graag
lang zorgeloos rijden?
Wat mag u van ons verwachten?
• Rijden zonder zorgen / bescherming tegen
onvoorziene reparatiekosten.
• Uw Subaru blijft in optimale conditie.
• Snelle en vakkundige afhandeling door de
Subaru-dealer.
• Gebruik van originele Subaru-onderdelen door
opgeleide technici.
• Overdraagbaar bij verkoop van de wagen
(verhoogde restwaarde).

SNELLE SERVICE IS ONZE KRACHT

Differentieel/Tussenbak: flens; versnellingsbakhuis; inwendige
delen van achteras en tussenbak
Remsysteem: ABS toerentalsensor; ABS hydraulische eenheid; ABS
elektronisch stuurapparaat; remkrachtbegrenzer; remkrachtregelaar; remkrachtversterker; remklauw; hoofdremcilinder; hydropneumatische drukregelaar; hydropneumatische d
 rukaccumulator;
wielremcilinder trommelrem; stuurapparaat handrem; vacuümpomp
Elektrisch systeem: boordcomputer; elektrische bekabeling van
het elektronische inspuitsysteem; elektronische delen van de ontsteking; dynamo; dynamo vrijloop poelie; spanningsregelaar; aanjagermotor; combi-instrument; leesspoel; zekeringskast; claxon;
startmotor; startgenerator; stuurapparaat (niet navigatie, verlichting, chassis, multimedia, radar); gloeirelais; ruitenwissermotor;
bougiekabel
Dynamisch rij- en veersysteem: remdruksensor; ESP-regelapparaat; giermomentgever; stuurhoeksensor; dwarsversnellings
sensor; wieltoerental sensor; tractiecontrole stuurapparaat
Aircosysteem: airco compressor; condensor; airco koelventilator;
stuurapparaat airco; airco verdamper; bedieningspaneel automatische airco; elektrokoppeling compressor
Comfortelektronica: ruithefmotor; ruithefschakelaar; ruithefstuurapparaat; voorruitverwarmingselement (breuk uitgesloten);
achterruitverwarmingselement (breuk uitgesloten); schuifdakmotor; schuifdak schakelaar; schuifdak regelapparaat; deur/achter
klepslot; portier stuurunit; centrale deurvergrendelingmotor;
centrale deurvergrendelingschakelaar; stuurapparaat centrale
deurvergrendeling

Brandstofsysteem: inspuitpomp; elektronische delen van het
motormanagement; hogedrukpomp; compressor; brandstof
pomp; uitlaatgasturbo; opvoerpomp
Aandrijfsysteem: aandrijfas; homokineet; toerentalsensor ASR
(antislipregeling); drukaccumulator(ASR); hydrauliekunit(ASR);
c ardanas;

compressor(ASR);
cardanaslager/ophanglager;
wiellager; stuurapparaat (ASR)
Koelsysteem: kachelradiator; koelventilator; ventilatorkoppeling;
thermoschakelaar; thermostaat; thermostaathuis; radiator (motor);
waterpomp; extra koelvloeistofpomp
Stuurinrichting: elektrisch stuurslot; elektrische stuurbekrachtiging; elektronische delen van de stuurinrichting; hydropomp;
stuurhuis met alle inwendige delen
Motor: keerringhuis; inwendige delen die met de oliecirculatie
in verbinding staan; motoroliekoeler; motorblok; nokkenashuis;
oliedrukschakelaar; oliefilterhuis; olieniveaugever; carterpan;
vliegwiel met starterkrans; distributiespanrol; distributiedeksel;
distributieriem; omdraaipoelie; klepsteelkeering; cilinderkop;
koppakking
Manuele versnellingsbak / automatische versnellingsbak:
aandrijfflens; dubbele koppeling van dubbelkoppelingversnel
lingsbak; koppelomvormer; oliekoeler; versnellingsbakhuis;
inwendige delen van de versnellingsbak; koppelingsbedieningscylinder(gever); koppelingswerkhulpcylinder; koppelingsactuator;
schakelactuator; stuurapparaat van de automatische versnellingsbak; stuurapparaat geautomatiseerde manuele versnellingsbak
Veiligheidssysteem: stuurapparaat airbag; crashsensor; stekkerverbindingen; stuurapparaat gordelspanner; kabelboom;
sleepringstuurwiel; bandenspanningssensor; stuurapparaat bandenspanning; zitsensor; stuurapparaat aanrijding preventie asist;
stuurapparaat lane asist

Wat te doen bij reparatie?
• Neem contact op met uw dealer.
• Uw dealer repareert en handelt het af met CarGarantie.
Dat betekent voor u een comfortabele en ongecompliceerde ondersteuning.
Bent u niet direct in de buurt van uw dealer, wendt u zich
dan tot de dichtstbijzijnde officiële dealer van uw merk.
Laat deze dealer a
 ltijd met CarGarantie contact opnemen
alvorens de reparatie uit te voeren.

Optioneel (afhankelijk van het voertuig)
Elektrische aandrijving: elektrische verwarmingsbron van het passagierscompartiment; elektrische rembekrachtiger; elektrische
aircocompressor; elektromotoren van de aandrijving; laadapparaat in voertuig (de laadsnoer is uitgesloten); hoogspanningsbekabeling; koelventilator tractiebatterij; vermogenselektronica van de
aandrijving; hoogspanningstransformator boordnet; stuurapparaat hoogspanningsaccu; omvormer boordnet

Hybride aandrijving: elektrische waterpomp hybride aandrijving;
elektrische regelapparaat van hybride voertuigaccu; stuurapparaat netstroom in voertuig (de laadsnoer is uitgesloten); dynamo
van hybride aandrijving; hybride versnellingsbak; hoogspanning
transformator DC/DC; hoogspanning bekabeling; koeler hybride
batterij; vermogenselektronica hybride aandrijving; koelventilator
hybride batterij; spanningsomvormer; elektronisch stuurapparaat van hybride aandrijving; omvormer van hybride systeem; 12V
omvormer DC/DC

* Conform nadere voorwaarden van CG Car-Garantie Versicherungs-AG (G2015).

SUBARU VERLENGDE GARANTIE

LANGER ZORGELOOS
RIJDEN

ZO ZET U DE REM OP REPARATIEKOSTEN

SUBARU VERLENGDE GARANTIE

Deze garantie voorziet in een volledige vergoeding van
loon- en m
 ateriaalkosten.

Met de Subaru Verlengde Garantie, kunt u ook in de toekomst
in alle gemoedsrust met uw Subaru blijven rijden en hoeft u zich
geen zorgen te maken over onvoorziene kosten als gevolg van
een mechanisch defect.

Let op!: De garantie is slechts geldig indien de door de
fabrikant voorgeschreven onderhoudsbeurten gerespec
teerd worden. Uw dealer informeert u graag hierover.

DE GARANTIESPECIALIST
U kunt op onze competentie vertrouwen. Uw dealer en
CarGarantie zorgen voor een betrouwbare dienstverlening.
CG Car-Garantie Versicherungs-AG behoort sinds bijna
50 jaar tot de toonaangevende en meest ervaren garantiespecialisten van Europa. De bekendste fabrikanten en
importeurs en meer dan 23.000 gekwalificeerde dealers van
alle merken werken samen met CarGarantie.

Deze verlengingen kunnen afgesloten worden tot 36 maanden
na aankoop (periode fabrieksgarantie) of 100.000km.
In de onderstaande tabel vindt u de tarieven per model voor
de verschillende verlengingen:
Impreza,
XV,
Forester

Outback,
Levorg

BRZ,
WRX STI

12 maanden
of tot 120.000 km

298 €

398 €

474 €

24 maanden
of tot 150.000 km

526 €

696 €

820 €

SUBARU VERLENGDE
GARANTIE

Premies zijn inclusief 21% btw.

Vraag uw dealer naar de details:
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