
ZIJN ER
BEPERKINGEN?

WAT ZIJN MIJN 
VERPLICHTINGEN?

WAT IS DE LOOPTIJD
VAN MIJN GARANTIE?

WAT IS EEN
INSTAP GARANTIE? 

WIE GEEFT 
DEZE GARANTIE?

WAT VALT ER ONDER 
MIJN GARANTIE?

WAT VALT ER NIET
ONDER MIJN GARANTIE?

De looptijd van de garantie bedraagt 6 of 12 
maanden of eindigt op het moment dat het maximaal 
te rijden kilometers is bereikt. Voor de looptijd van 6 
maanden geldt een kilometerbeperking van 15.000 
km en voor de looptijd van 12 maanden geldt een 
kilometerbeperking van 30.000 km. 

Nederland en de volgende landen, mits u uw 
voertuig minder dan 60 dagen per jaar daar 

gebruikt: België, Denemarken, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, 

Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, 
Zweden en Zwitserland.

WAAR IS MIJN
GARANTIE GELDIG?

Let op! Dit document is bedoeld om u te informeren over de inhoud 
van de garantie, het document geeft een samenvatting van de 

garantie weer. U kunt geen rechten ontlenen aan dit document. In 
de garantievoorwaarden staat uitgebreid beschreven wat er wel en 

niet onder de garantie valt.

        6 OF 12
       MAANDEN

HET UURTARIEF dat wordt vergoed 
bedraagt maximaal €86,- inclusief BTW.

PER DEFECT heeft u een eigen risico 
van €45,- inclusief BTW.

INSTAP GARANTIE

De Instap Garantie is afsluitbaar tot 12 jaar en 200.000 
kilometer. Deze garantie dekt de belangrijkste onderdelen 
van de aandrijving van uw auto. Indien een onderdeel van 
de aandrijving defect gaat, kunt u gewoon terugvallen op 
de zekerheid van de Instap Garantie. In het geval van een 
geldige claim worden de onderdelen, diagnose- en 
arbeidskosten volgens de voorwaarden van de garantie 
vergoed.

Het verkopend autobedrijf geeft u garantie 
volgens de Instap garantievoorwaarden. 
Autotrust voert de garantie uit en handelt 
uw claim(s) af. Indien er sprake is van een 
gedekt defect, betaalt Autotrust 
rechtstreeks aan u of de garage uit.

Een maximum uitkering per garantie 
van € 5.000,- inclusief btw.  
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Een onderdeel dat niet in het garantieoverzicht van 
uw garantie staat, valt niet onder dekking. Voor het 
garantieoverzicht verwijzen wij u graag naar de 
garantievoorwaarden. 

Van buiten komend onheil, bovenmatig olieverbruik, 
onderhoudshandelingen en onderhoudsdelen.

Schade (mede) veroorzaakt door toedoen gebruiker, 
zoals overbelasting, nalatigheid, onzorgvuldigheid of 
bedieningsfouten.

X

Defecten die zich binnen de eerste 15 dagen na ingang 
van de garantie openbaren of defecten die tijdens de 
levering van de auto al in het voertuig aanwezig waren.

X

X

X

De mechanische delen van de motor, de 
aandrijving en de transmissie van uw auto.

De onderdelen zoals genoemd in de 
garantievoorwaarden.

V

V

V

Het (noodzakelijk) transport van de auto 
naar de reparateur met een maximum 
van € 175,- inclusief btw.

V

Autotrust B.V. | Korenmaat 1A | 9405 TL Assen 
 T 0592 340018 | E info@autotrust.nl | W www.autotrust.nl 

MELD CLAIMS EENVOUDIG ONLINE
Zodra u een (beginnend) defect opmerkt, 
vragen wij u om dit zo snel mogelijk te melden 
via www.autotrust.nl/claims. In ieder geval 
binnen 5 dagen na constatering, anders vervalt 
mogelijk het recht op vergoeding.

Er mag pas begonnen worden met de reparatie 
nadat Autotrust een prijsakkoord (met bijbehorend 
autorisatienummer) heeft afgegeven

DE HOOGTE VAN DE VERGOEDING 
van de reparatieonderdelen kan 
worden beperkt op basis van leeftijd 
en kilometerstand van de auto.
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HANDMATIGE TRANSMISSIE

assen

drukstang / schakelstang

lagers en lagerschalen

selecteerassen
selecteervorken

synchromesh ringen en naven
tandwielen

verlengas

hoofd- en hulpkoppelingcilinder
koppelingskabel

pedaalunit

assen overdrive

AANDRIJVING
aandrijfassen

differentieel
homokinetische koppelingen

kroon- en pignonwiel

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

aandrijfkettingen
afdichtingen

hydraulische regeleenheid
kleppen

kleppenblok
koppelomvormers

lager plus vergrendelingshendel
lagers en lagerschalen

modulair ventiel
olieafdichting ingaande as

oliepomp
rembanden

servo's
tandwielen

4-WIELAANDRIJVING
assen

cardanas
differentieel achteras

differentieel vooras
homokinetische koppelingen

REMSYSTEEM
ABS-kleppenblok

ABS-pomp en controle-eenheid

hoofdremcilinder

-

wielremcilinders

-

remklauwen

-

remservo

-ABS-sensoren
-

vacuümpomp

-
drukregelaar

handremkabels

rempedaalunit -

zelfstellend mechanisme

WIELOPHANGING

-

 draagarmen
kogels

-

lagerschalen

-

pomp

-

regelklep

-

reservoir

-

schokdempers

-

veren

-

wiellagers

-

zelfregulerende vering en
ophanging / luchtvering

-

rubbers -

ashoezen

-

KOELSYSTEEM

thermostaathuis
thermostaat motor

thermostaat

viscokoppeling ventilator
waterpomp

elektr. controle-eenheden

-

oliekoeler

-

temperatuurmeter

-
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MOTOR
cilinderblok

cilinderbussen
cilinderkop

cilinderkoppakking
distributietandwielen

distributieriem
drijfstangen

drijfstanglagers
hydraulische lifters
inlaatspruitstukken

inwendige lagers
kettingen

klepgeleiders
kleppen

klepveren
krukas

krukaslagers
krukaspoelie

nokkenas
nokkenasriem

nokkenaslagers

nokvolgers

oliepompaandrijving

riemspanners
starterkrans

stoterwiel
tuimelaaras

turbo/intercooler
uitlaatspruitstukken

zuigerpennen
zuigers

(breuk van) zuigerveren

STUURINRICHTING

koppelingen
heugel en tandwiel

leidingen
reservoir

spoorstangen
stuurbekrachtigingsunit met pomp

stuurhuis
stuurkolom

stuurstanghuis

hefmechanisme

BRANDSTOFSYSTEEM

brandstofmeter

opvoerpomp 

koudstartinjector
luchtstroommeter

opwarmregelaar

regel- en verdeelsysteem

tankzendereenheid

bobines

ECU

drukregelaar

elektromagnetische uitschakeling
elektronische ontsteking

gasklephuis
gloeibougies

injectoren
inspuitpomp

overtoeren brandstofafsluitklep

sensoren

verstuivers

EMISSIESYSTEEM
egr-klep

lambda-sonde

uitlaat (intern defect)

-

-

-

-

-

-

-

relais

ELEKTRONICA

claxon

dynamo

motor ruitbediening

ruitensproeierpomp
ruitenwissermotor
spanningsregelaar

startmotor
stroomverdeler

af-fabriek alarmsysteem
af-fabriek startonderbreker

cruise-controlunit

elektromagneten cent. deurvergrendeling

motor elektrisch schuifdak
motor elektrische antenne

motor spiegelglas verstelling

koplampafstelling

motoren centrale deurvergrendeling

motor van het cabriodak

regeleenheid parkeerhulpmiddelen

AIRCONDITIONING

compressorpomp

intern defect condensor
elektronische controle-eenheid

magnetische koppeling en kleppen
reservoir
sensoren

verdamper

AIRBAGS

airbagsensoren

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V13 - 2021. Zet- en drukfouten voorbehouden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. 
De dekking van iedere garantie en uitsluitingen hiervan  zijn  nader en volledig omschreven in de garantievoorwaarden behorende bij de dekking. 

1) Dit onderdeel is gedekt, indien deze tijdig is vervangen bij reguliere onderhoudsintervallen volgens
aanwijzing van de fabrikant of de Autotrust Garantievoorwaarden. Reguliere vervanging is niet gedekt.
2) Vergoeding voor arbeid en onderdelen indien < 100.000 km. 
3) Voor deze componenten geldt een maximale vergoeding van €750,- inclusief btw.
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motorsteunen

transmissiesteunen

cardanas -

-

oliepomp

-

nokkenasversteller

stuurhoeksensor

1

2

1

11

-

pakkingen/keerringen

pakkingen/keerringen

ventilator

ashoezen 2 2

ashoezen 2 2

verdeelbak

veerpootlagers

-

-

-

-

spoorstangeinden

-

-

-

egr-koeler
katalysator

sensoren

12V aansluiting

regeleenheden

-

-

-

-

-

airbags

crashsensoren

kachelbediening
kachelkraan

kachelmotor
kachelradiateur

-

-

-

-

-

-

-
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olieaanzuigbuis

vacuümpomp -

-
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