MAXIMALE ZEKERHEID
GEGARANDEERD.
U koopt een nieuwe auto. Met de aanvullende reparatiekostenverzekering voor nieuwe auto‘s bent u na het verstrijken van de
fabrieksgarantie beschermd tegen onverwachte reparatiekosten.
U wil toch ook graag lang zorgeloos rijden?
De reparatiekostenverzekering omvat nagenoeg alle elektrische,
elektronische en mechanische onderdelen met uitzondering van
slijtage-onderdelen. Vraag uw Opel dealer naar de details.
Wat mag u van ons verwachten?
 Uitgebreide bescherming tegen reparatiekosten
 Behoud van liquiditeit bij reparatie
 Geldig in heel Europa

De reparatiekostenverzekering* omvat alle af fabriek gemonteerde mechanische, elektrische, elektronische, hydraulische en
pneumatische onderdelen van het in de overeenkomst beschreven voertuig, met uitzondering van:

 Vakkundige reparaties door specialisten

 meeruitvoeringen die niet af fabriek leverbaar zijn;

 Directe financiële regeling met CarGarantie

 droogfilters van de airconditioning, na- en bijvullen alsmede
het ombouwen van de airconditioning;
 verontreinigingen in het brandstofsysteem;

SNELLE SERVICE IS ONZE KRACHT.
Wat te doen bij reparatie?
 Neem contact op met uw Opel dealer
 Uw Opel dealer repareert en handelt af met CarGarantie
Dat betekent voor u een comfortabele en ongecompliceerde
ondersteuning.
Bent u niet direct in de buurt van uw Opel dealer, wendt u zich
dan tot de dichtstbijzijnde officiële Opel dealer. Laat deze Opel
dealer altijd met CarGarantie contact opnemen alvorens de
reparatie uit te voeren.

 verhelpen van geluidsoverlast;
 chassis en carrosserieonderdelen, het in- en 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;

 elk soort knoopcel, accu, hybride accu, accu voor elektrische
aandrijving, accumulator en elektrocondensator;
 slangen, wisserbladen en alle aandrijfriemen (de tand-/
distributieriemen van de motorbesturing zijn echter wel
gedekt);
 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, harde schijven,
USB-sticks);
 aan de garantie kunnen geen rechten worden ontleend 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.
Bougies, slangen en noodzakelijke, concreet genoemde
kleine materialen worden vergoed, voor zover ze in het kader
van herstelwerkzaamheden van een gedekte schade moeten
worden vervangen.
*

conform nadere voorwaarden (F2015) van CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

UW VOORDELEN.
Als u kiest voor een reparatiekostenverzekering van CarGarantie
ontvangt u uw persoonlijke verzekeringsdocumenten die
u zekerheid bieden, ook bij de doorverkoop van uw auto:
 Vermelding van de verzekeringsdekking
 Overzicht van de onderhoudsbeurten in een oogopslag
 De reparatiekostenverzekering is overdraagbaar
 Geldig in heel Europa (bij vakanties en zakenreizen)

ZO ZET U DE REM OP
REPARATIEKOSTEN.

Kies voor zekerheid,
kies CarGarantie!

Deze reparatiekostenverzekering voorziet in een volledige
vergoeding van loon- en materiaalkosten.

UWE AUTO
OPEL NIE

INGVERZEKEERNTEN.
DOCUM

Let op!: De reparatiekostenverzekering is slechts geldig indien
de door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsbeurten
gerespecteerd worden.
Maak hiervoor een afspraak met uw Opel dealer.
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VERZEKERINGSVERLENGING
Maar dat is nog niet alles. Kort voor het aflopen van de
garantie bestaat er de mogelijkheid deze met 12 maanden
te verlengen.

OPEL NIEUWE AUTO
opel.nl
Vraag uw Opel dealer naar de details:

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

Niet bindend document onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.
De voorwaarden opgenomen in dit document zijn informatief en juridisch niet afdwingbaar.
NL/AG – CG-Nr.: xxxxxx.0 – 0fx, 0gv, 0hz, 0ia – Versie: 04/2016

LANGER
ZORGELOOS
RIJDEN.

