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Vi hjælper, hvis der 
opstår en skade
Det er helt enkelt: 

•  Kontakt den 100% Autotjek-forhandler, du købte  
bilen hos. Er du ikke i nærheden af forhandleren,  
kan du finde din nærmeste forhandler på  
www.100autotjek.dk

•  Forhandleren udbedrer skaden hurtigt, så du kan  
komme ud at køre igen

•  Er du tvivl om noget, så ring til 100% Autotjeks  
supporttelefon på 65 65 50 11

Vælg selv, hvordan du vil dækkes

Køb brugt bil  
uden bekymringer

Comfort
Plus

Comfort

Basic

- i samarbejde med CarGarantie



Sikkerhed i bilkøbet  
– tilpasset dig
100% Autotjek sikrer dig i samarbejde med CarGarantie mod større 
uforudsete udgifter på din nye, brugte bil inden for de første 12 
måneder.

100% Autotjek er et tryghedsmærke i autobranchen, som sikrer, 
at du inklusiv i prisen får:
• En uvildig brugtbilstest  
• 12 måneders Autotjek-garanti 
• Kilometer-garanti  
• Garanti mod restgæld 
• Servicehistorik og seneste serviceeftersyn
• En bil med minimum 12 måneder til næste syn

Derudover får du:  
• Omfattende sikring mod reparationsomkostninger 
• Sikkerhed i hele Europa 
• Værdiforøgelse af bilen 

De 12 måneders Autotjek-garanti (Basic) er altid med i bilens pris.
Hvis du ønsker det, kan du tilkøbe en yderligere dækning. 

Comfort
PlusComfort

12 måneders Autotjek-garanti  
- Er med i prisen, når du køber en bil  

hos 100% Autotjek

Alt du får med Comfort  
plus en række ekstra fordele

- Vores allerbedste dækning

Alt hvad du får med Basic og endnu flere fordele
- Til dig, der gerne vil have endnu bedre dækning

COMFORT PLUS dækker ALLE PÅ  
FABRIKKEN monterede mekaniske, 
elektriske, elektroniske, hydrauliske og 
pneumatiske dele

Derudover får du bl.a. navigation;  
LED-lygter; xenon-lygter; partikelfilter; 
katalysator; luftundervogn; intercooler; 
adaptiv fartpilot, bakkamera,  
bagklapmotor; auto-matisk  
anhængertræk; eletriske og mekaniske 
komponenter til sæder og pakninger

KRAFTOVERFØRSEL: indgangsaksel; ind-
gangsakselled; omdrejningstalsensor (ASR); 
trykbeholder (ASR); hydraulikenhed (ASR); 
kardanaksel; ladepumpe (ASR); mellemleje 
(kardanaksel) og hjulleje; styreenhed (ASR)

BRÆNDSTOFANLÆG: indsprøjtningspumpe; 
elektriske dele af motorstyringen; højtryks-
pumpe; kompressor; brændstofpumpe; 
turbolader og forfødepumpe

KØLESYSTEM: varmeveksler; køleblæser-
motor; ventilatorforbindelse; termokontakt; 
termostat; termostathus; vandkøler (motor); 
vandpumpe og ekstra vandpumpe

STYRING: elektrisk ratlås; elektrisk servomo-
tor; elektriske dele af styringen; hydraulikpum-
pe (styretøj); styrehus inklusive alle indvendige 
dele

UDSTØDNINGSANLÆG: AGR-køler og elek-
triske dele af udstødningsspjældet

SIKKERHEDSSYSTEMER: airbagstyreehed; 
kollisionssensor; elektriske stikforbindel-
ser; selestrammerstyreenhed; kabelsæt; 
ratkontaktdel; sensor til dæktrykskontrol-
system; styreenhed til dæktrykskontrolsy-
stem; sædebelastningsføler; styreenhed til 
kollisionsadvarselssystem og styreenhed til 
vognbaneassistent

BREMSESYSTEM: ABS-hjulomdrejningsen-
sor; ABS-hydraulikenhed; ABS-styreenhed; 
bremsekraftbegrænser; bremsekraftregulator; 
bremsekraftforstærker; bremsesaddel; ho-
vedbremsecylinder; trykregulator til hydrop-
neumatik; trykbeholder til hydropneumatik; 
hjulcylinder til tromlebremse; styreenhed til 
håndbremse og vakuumpumpe

KLIMAANLÆG: klimakompressor; klimakon-
densator; klimaventilator; styreenhed, klima; 
klimafordamper; betjeningspanel til automa-
tisk klimaanlæg og kompressorforbindelse

ELEKTRISK ANLÆG: kørecomputer; elektriske 
ledninger til det elektroniske indsprøjtnings-
system; 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; viskermo-
tor 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

KØREDYNAMISK SYSTEM: bremsetryksensor; 
ESP-styreenhed; rotationsmomentsensor; 
ratvinkelsensor; tværaccelerationssensor; 
hjulomdrejningssensor og styreenhed til 
hjulspindsregulering

HYBRIDDREV: elektrisk vandpumpe til hybrid-
motor; elmotor til hybridmotor; elektronisk 
styreenhed til batteri i hybridbil; plug in-net-
ladeapparat integreret i bilen (dog ikke lade-
kablet); generator til hybridmotor; gearkasse 
til hybridmotor; højvolts DC/DC-omformer; 
højspændingskabler; køler til hybridbatteriet; 
elektroanikstyring til hybridmotor; ventilator til 
hybridbatteri; spændingsomformer;  
styreenhed til hybridmotor; transformer til 
hybridsystem og 12V, DC/DC-omformer

ELEKTRISK DREV: elektrisk varmekilde til 
kabineopvarmning; elektrisk bremsekraftfor-
stærker; elektrisk klimakompressor; drivlinjens 
elektromotorer; netladeapparat integreret i  
bilen (dog ikke ladekablet); højspændingskab- 
ler; køleventilator til driftsbatteriet; motorens 
elektronikstyring; spændingsomformer til 
bilens elektriske system; styreenhed til drifts-
batteri og transformer til bilens system

MOTOR: pakringshus; indvendige dele 
med forbindelse til oliekredsløbet;  
motor, oliekøler; motorblok; knastak-
selhus; olietrykskontakt; oliefilterhus; 
oliestandssensor; bundkar; svinghjulsskive 
med tandkrans; spænderulle til tandrem; 
styrehusdæksel; tandrem; venderulle til 
tandrem; ventilstammepakning; topstykke; 
og toppakning

AKSEL- OG FORDELERGEAR: flange; gear- 
kassehus; indvendige dele af gearkasse 
og leje

GEARKASSE/AUTOMATISK GEARKASSE: 
drevskive; dobbeltkobling til dobbelt-
koblingsgearkasse; momentomformer; 
gearkasse, oliekøler; gearkassehus; indven-
dige dele af den automatiske gearkasse; 
koblingshovedcylinder; koblingsslavecy-
linder; koblingsaktuator; gearregulator og 
styreenhed til automatisk gearkasse 

TURBO: ladetryksmåler; turbolader; turbo-
laderreguleringsventil

Basic

Alle dækninger i henhold til betingelser for  
CG Car-Garantie Versicherungs-AG’s Reparationsforsikring

Forsikringerne tegnes med 
CarGarantie. Forsikrings- 

betingelserne vil fremgå af  
CarGaranties police, som  
udleveres ved handlen.

(inkluderet) (tilkøb)
(tilkøb)


