GGG Garantie Nederland

„HSG 13 Comfort“

...biedt zekerheid

Uitsluitend voor gecertificeerde GGG Autodealers

Garantie overzicht voor alle personenauto’s
Motor*:

cilinderblok, cilinderbussen, cilinderkop, behuizing van wankelmotoren, distributieriem (*1), drijfstangen, drijfstanglagers,
hydraulische lifters, inwendige lagers, klepgeleiders, kleppen, kleppendeksel, klepveren, krukas, krukaslagers, krukaspoelie,
nokkenas, nokkenasriem (*1), nokkenaslagers, nokvolgers, oliepomp, oliepompaandrijving, riemspanners, starterkrans, stoterwiel,
stroomverdeler as, tuimelaar as, turbo/intercooler, zuigerpennen, zuigers, zuigerveren (breuk van).

Handmatige transmissie / Automatische transmissie*:

De volgende interne onderdelen die verbonden zijn met het oliecircuit: hoofd-, tussen- en secundaire as, schakelvork, schakelstangen, schakelstop, synchroonlichaam, synchroon ringen, tandwielen, tachoaandrijving, behuizing, koppelomvormer; de volgende
interne onderdelen die verbonden zijn met het oliecircuit: planetaire tandwieloverbrenging, oliepomp, hydrozuiger, lamellen,
tandwiellager, remschijven, vrijloop, centrifugaal regelaar, modulator, schakeleenheid, regelaar versnellingsbak.

Aandrijving / 4-Wielaandrijving*:

aandrijfassen, cardanas, differentieel, homokinetische koppelingen, pignon en kroonwiel, assen, differentieel achteras, differentieel
vooras, homokinetische koppelingen.

Koelsysteem*:

radiator (inwendig defect), thermostaathuis, thermostaat motor, thermostaat, visco-koppeling ventilator, waterpomp.

Stuurinrichting*:

Stuurhuis met alle interne onderdelen (geen lekkage van het stuurhuis), stuurhulp met alle interne onderdelen en elektronische
componenten,heugel en tandwiel, stuurbekrachtigingsunit met pomp.
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Brandstofsysteem*:

brandstofpomp, injectorpomp, pomp-verstuivingseenheid, carburator; van de laadsystemen: turboaanjager en compressor; de volgende onderdelen van het elektronische inspuitsysteem: regelaar, behuizing smoorklep, schakelaar smoorklep, centrale inspuiteenheid,
luchtmassameter, brandstofverdeler, brandstofdrukregelaar, injectiekop, klopsensoren, temperatuursensoren, toerentalsensoren,
leegloopschijven, injectoren

Remsysteem*:

hoofdremcilinder, rembekrachtiging, vacuümpomp, remkrachtregelaar, remkrachtbegrenzer; van de hydropneumatica:
hogedrukpomp; de volgende ABS-onderdelen: elektronische regelaar, hydraulische eenheid en toerentalsensor.

Electrische of hybride aandrijflijn :
*

Elektrische motoren van de aandrijving, vermogenselektronica van de aandrijving, reductietandwielen, omvormers,
gelijkspanningsomvormers

Elektronica*:

dynamo, spanningsregelaar, startmotor (inwendige fout), stroomverdeler, ventilator koelsysteem, ontstekingscircuit; de volgende
elektrische onderdelen: regelaar, verdeler

Comfort garantie:

electronica: af-fabriek alarmsysteem, af-fabriek startonderbreker, claxon, cruise-control unit, dynamo, elektromagneten cent. deurvergrendeling, kachelmotor, wiswasinstallatie, motor elektrisch schuifdak, motor koplampafstelling, motor ruitbediening, motor van de
ruitensproeiers, motor van het cabrio dak, motoren centrale deurvergrendeling, regeleenheid parkeerhulpmiddelen, relais richtingaanwijzer, ruitenwissermotor, spanningsregelaar, startmotor (inwendige fout), stroomverdeler, toerenteller, PDC (unit) geen parkeersensoren.

Airconditioning*:

compressorpomp, intern defect condensor, elektronische controle eenheid (ECU), magnetische koppeling en kleppen, sensoren,
ventilatorcontrole en sensoren, verdamper.

VERGOEDINGSTABEL
(regeling verbetering auto)*
Loonkosten

Materiaalkosten

tot

Aantal km
50.000 km

100%

100%

tot

60.000 km

100%

90%

tot

70.000 km

100%

80%

tot

80.000 km

100%

70%

tot

90.000 km

100%

60%

tot

199.000 km

100%

50%

meer
dan

200.000 km

50%

40%

Alleen van onderdelen die onder de GGG Garantie vallen!
U ontvangt een vergoeding voor de onderdelen die bij de reparatie
gebruikt worden. De hoogte van de vergoeding hangt af van de
kilometerstand en leeftijd van de auto op het moment van het
defect. De vergoeding voor de arbeidskosten is 100% en geschiedt
mits de onderdelen onder de dekking vallen. De onderdelen
worden vergoed op basis van de vergoedingstabel regeling
verbetering auto.
Onderhoud:
Iedere auto heeft onderhoud nodig. Bij dat onderhoud worden
onderdelen vervangen die niet bedoeld zijn om een autoleven lang
mee te gaan. Onderhoudshandelingen en onderhoudsdelen zijn
niet gedekt door GGG Garantie
Er geldt een maximum uitkering per garantie van € 1.500,00
regeling 1 of € 3.000,00 regeling 2 incl. BTW per garantie.

Veiligheidssystemen*:

Van de airbag en gordelspanner de elektronische sensor en de pyrotechnische stuwstofblok, airbagsensoren

* 1 Conform de GGG Garantie Voorwaarden

Uitgesloten van de GGG Garantie zijn, banden, uitlaat, remschijven
en blokken,luchtvering, slangen en leidingen, kortsluiting,
waterindringing, carrosserie, afdichtingen, kabels en kabelbomen
en breukschade, brandstoffen, vloeistoffen, smeermiddelen, aftermarket onderdelen, software updates enz., en verder zie GGG
Garantievoorwaarden de garantie omvat niet.
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Uw “sterke” Garantiepartner
...biedt zekerheid

Garantie overzicht voor alle personenauto’s

GGG ... biedt zekerheid
 Hoofdkantoor in Duitsland
 Meer dan 45 jaar
 Vaste aanspreekpartner
 Snelle claimafhandeling
 exclusieve „Online – claim overzicht“
 Online claimmelding – papierloos, eenvoudig en snel
 Deskundig Accountmanagers team in geheel Duitsland en
Nederland.

Waarom
GGG Garantie
Als Duitse garantiepartner
bieden wij al meer dan 45
jaar uitgebreide garantie
programma’s.
Wij geven ook
Garantie op:
	Alle personenauto’s
meer dan 200 Pk!
	Auto’s voorzien van
LPG (af fabriek)**
	Electrische of hybride
aandrijflijn**
	Alle bouwjaren,
ook youngtimers!

...biedt zekerheid

GGG-Hoofdkantoor
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** zonder meerprijs

GGG-Account Managers
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