
Vår erfarenhet - Din trygghet
AutoConcept Sverige AB har sedan 1999 levererat 
försäkringslösningar till fordonsbranschen. Vi är av Finans-
inspektionen godkänd försäkringsförmedlare och vi följer de 
lagar och regler som gäller för att få handla med försäkringar.

Vår specifika erfarenhet och kunskap om fordonsförsäkringar 
samt skadehantering av motorfordon gör oss till marknadens 
främsta alternativ. Våra garantier är utvecklade efter biläga-
rens behov och ger därmed det bästa skyddet.

Vårt långa samarbete med marknadens största försäkrings-
bolag bidrar till att våra garantier är utvecklade för att ge dig 
största möjliga trygghet när du köper bil.

På vår hemsida hittar du andra försäkringar som ytterligare 
kan trygga ditt bilägande!

För mer information: 
AutoConcept Sverige AB
Smörhålevägen 3           
434 42 Kungsbacka

Telefon 0300- 56 38 10
E-post: info@autoconcept.se
Hemsida: www.autoconcept.se

 Rätt till ändringar samt fel i tryck och bild förbehålls, 2013. 

X T R A G A R A N T I

SILVER
Garantin som omfattar 
de flesta elektriska och 

mekaniska komponenter.

Dagens bilar innehåller avancerad elektronik och mekanik, 
uppemot 20 000 komponenter. En skada kan bli en dyr och 
obehaglig överraskning. Vi erbjuder ett antal olika garantier 
som motsvarar dina krav på trygghet.

XtraGaranti Silver
Denna garanti omfattar de flesta elektriska och mekaniska 
komponenter i bilen inklusive motor, växellåda, motor-
eletronik och AC-systemet. Ett mycket bra och prisvärt skydd 
för din bil.

•	 Tecknas	på	bilar	max	8	år	gamla.	

•	 Garantin	gäller	den	angivna	garantitiden	dock	längst	
till	180	000	km.	

•	 Max	ersättning	40	000	kronor	per	skada.	Ingen	
självrisk.	

•	 Obegränsad	årlig	körsträcka.

Frågor och svar
Hur tecknar jag garantin?
Garantin tecknar du genom din bilhandlare när du köper nytt eller 
begagnat fordon.

Vad omfattar garantin?
Garantin omfattar plötsliga oförutsedda fel på de elektriska och 
mekaniska komponenter som ingår i garantibeviset. Fullständiga 
villkor framgår av ditt garantibevis och allmänna villkor.

Vad krävs för att garantin ska gälla?
Bilen ska vara testad och utan fel i de komponenter som garantin 
omfattar. Servicen ska skötas enligt tillverkarens fastställda service-
intervaller.

Var gäller garantin?
Den gäller i alla EU- länder och länder kopplade till EES.
Kontrollera vad som gäller för respektive land innan du reser!

Kan jag förlänga garantin?
Ja, det går att förlänga garantin utan 
ny test.

Kan jag överlåta garantin?
Ja, om du säljer bilen till en 
privatperson.

Skada på bilen – vad gör jag?
Kontakta AutoConcept för rekommen-
dation av verkstad. Fyll i skadeanmälan 
tillsammans med verkstad via vår hemsida.
Efter vi fått din skadeanmälan 
utför vi en snabb kompetent 
och objektiv skadereglering. 
Skadesvaret lämnas skrift-
ligen till din verkstad.



Mer information om garantin och fullständiga villkor hittar du på vår hemsida www.autoconcept.se  

Kylsystem
Vattenpump, oljekylare, termostat, 
expansionskärl, termokontakt,  
tempgivare och viskokoppling.

Motor
Motorblock, topplock, alla invändiga 
elektriska och mekaniska komponenter 
i dessa inkl. topplockspackning.

Motorelektronik
Motorstyrenhet, startmotor, generator, tändkassett, 
tändspole, motortempgivare, varvtalsgivare, 
kamaxelgivare och vevaxelgivare.

Slutväxel/Differential
Alla invändiga elektriska och 
mekaniska komponenter.

Säkerhet
Bältessträckare, airbag och 
styrenhet till airbag.

Styrsystem
Kuggstång, styrväxel, hjälpväxel, 
och servopump.

Air Condition/Klimatanläggning
Styrenhet, kompressor, magnetkoppling 
och termostater.

Turbo
Alla elektriska och mekaniska komponenter 
i turbo inkl. styrenhet och laddtrycksgivare.

Bränslesystem
Styrenhet, bränslepump, gasspjäll, 
spridare, luftmassemätare, 
lambdasond och tankarmatur. 

Växellåda
Alla invändiga elektriska och 
mekaniska komponenter i 
växellåda inkl. styrenhet.

Bromssystem
Servopump, bromsförstärkare, huvudcylinder, 
hjulcylindrar, ABS-styrenhet och  
ABS-hydraulaggregat.

Drivaxlar
Kardanaxel, drivaxlar, universal-  
och konstanthastighetsknutar. Koppling

Mekaniskt haveri av koppling och  
hydrauliska cylindrar.

Hjulupphängning
Spiralfjädrar, torsionsfjäder och 
stötdämpare.

Elektriska komponenter
Styrenhet centrallås, varvräknare, hastighetsmätare, 
bränslemätare, motortempmätare, signalhorn, 
vindrutetorkarmotor, spolarmotor och farthållare.

Övrigt
Olja, kylvätska, köldmedium eller  
liknande, som måste bytas i samband  
med garantireparation.

DETTA  INGÅR  I  X TRAGARANT I  S I LVERXTRAGARANTI 
SILVER


