GARANTIEDEKKING
MOTOR: achter hoofdafdichting, autom. koppelingsplaat, cilinderblok, cilinderbussen, cilinderkop,
cilinderkoppakking, cilinderpakkingen, distributietandwielen, distributieriem (de reguliere vervanging
volgens het merk voorgeschreven onderhoud is niet gedekt), drijfstangen, drijfstanglagers,
hydraulische lifters, inlaatspruitstukken, inwendige lagers, kettingen, klepgeleiders, kleppen,
klepveren, krukas, krukaslagers, krukaspoelie, nokkenas, nokkenasriem, nokkenaslagers, nokvolgers,
oliepomp, oliepompaandrijving, spanners, starterkrans, stoterwiel, stroomverdeleras, tuimelaaras,
turbo/intercooler, uitlaatspruitstukken, vliegwiel, zuigerpennen, zuigers, (breuk van) zuigerveren.
HANDMATIGE TRANSMISSIE: assen, drukstang/schakelstang, lagers en lagerschalen, selecteerassen,
selecteervorken, synchromeshringen en naven, tandwielen, verlengas, hoofd- en
hulpkoppelingcilinder, koppelingskabel, pedaalunit, tandwielen overdrive, assen overdrive, lagers
overdrive.
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE: aandrijfkettingen, afdichtingen, hydraulische regeleenheid, kleppen,
kleppenblok, koppelingen, koppelomvormers, lager plus vergrendelingshendel, lagers en
lagerschalen, modulair ventiel, olieafdichting ingaande as, oliepomp, rembanden, servo’s,
tandwielen.
KOELSYSTEEM: thermostaathuis, radiateur inclusief lamellen, thermostaat motor, thermostaat
radiateur, viscokoppeling ventilator, waterpomp, elektr. controleeenheden, oliekoeler,
temperatuurmeter.
AANDRIJVING: aandrijfassen, differentieel, homokinetische koppelingen, koppelingen, lagers en
lagerschalen, pignon en kroonwiel, universele koppelingen.
4-WIELAANDRIJVING: assen, cardanas, differentieel achteras, differentieel vooras, homokinetische
koppelingen.
REMSYSTEEM: ABS-kleppenblok, ABS-pomp en controle-eenheid, hoofdremcilinder, wielremcilinders,
remklauwen, remservo, ABS-sensoren, dieselvacuumpomp, drukregelaar, handremkabels,
rempedaalunit, zelfstellende mechanisme.
WIELOPHANGING: draagarmen, kogels, lagerschalen, pomp, regelklep, reservoir, schokdempers,
veren, wiellagers, rubbers (draagarmen/ophanging), ashoezen.
STUURINRICHTING: drukpijpen, heugel en tandwiel, koppelingen, reservoir, spoorstangen en
spoorstangeinden, stuurbekrachtigingsunit met pomp, stuurhuis, stuurkolom, stuurstanghuis,
hefmechanisme.
BRANDSTOFSYSTEEM: brandstofmeter, brandstofpomp, D.I.S. (diesel inspuitsyteem), koudstartinjector,
luchtstroommeter, ontsteking en bediening, opwarmregelaar, regel- en verdeelsysteem van D.I.S.,
tankzendereenheid, affabriek bobines, af-fabriek ECU-onsteking, drukregelaar, elektromagnetische
uitschakeling, elektronische ontsteking, gasklephuis, gloeibougies, injectoren, inspuitpomp,
overtoeren brandstofafsluitklep, sensoren, verstuivers.
EMISSIESYSTEEM: egr-klep, lambdasonde.
ELEKTRONICA: accu, claxon, dynamo, indicator richtingaanwijzer, kachelmotor, motor ruitbediening,
motor van de ruitensproeiers, ruitenwissermotor, spanningsregelaar, startmotor (inwendige fout),
stroomverdeler, ventilator koelsysteem, af-fabriek alarmsysteem, af-fabriek startonderbreker, cruisecontrolunit, elektromagneten, cent. deurvergrendeling, motor achterruit wiswasinstallatie, motor
elektrisch schuifdak, motor elektrische antenne, motor elektrische buitenspiegels, motor
koplampafstelling, motoren centrale deurvergrendeling, relais, toerenteller.
Automobiel Limburg

Garantievoorwaarden versie 1 – 2016/01

Pagina 1 van 2

AIRCONDITONING: compressorpomp, condensor, elektronische controle-eenheid (ECU),
magnetische koppeling en kleppen, reservoir, sensoren, ventilatorcontrole en sensoren, verdamper.

1 ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1. U kunt alleen aanspraak maken op garantie wanneer het voertuig wordt aangeboden ter
reparatie bij Automobiel Limburg.
1.2. Automobiel Limburg heeft altijd het recht om de garantie te beëindigen bij vermoeden van
fraude of bij vermoeden van een onevenredig groot risico.
1.3. De garantie is persoonlijk en geldt alleen voor de koper van het voertuig.
1.4. Startdatum van de garantie is de datum waarop het voertuig wordt tenaamgesteld.
1.5. De looptijd en maximale kilometrage van de garantieperiode staan vermeld op de factuur,
deze dient ook te allen tijde te worden overlegd bij aanspraak op garantie.
1.6. De garantie op uw voertuig vervalt indien deze wordt of is gebruikt voor wedstrijddoeleinden
inclusief rally’s, racen, tijdproeven, rijden op een circuit, etc. Dit geldt ook voor auto’s die
gebruikt worden voor (ver)huur, gebruikt worden als taxi, door een rijschool of voor commerciële
doeleinden zoals verzending of bezorging. Garantie vervalt ook indien een auto actief gebruikt
wordt voor het rijden buiten verharde wegen (Off Road) en bij overbelasting door rijden in het
grensbereik.
1.7. Indien de kilometerstand, zoals deze zichtbaar is op de kilometerteller van de auto, gewijzigd is
en niet overeenkomt met de werkelijk afgelegde kilometers van de auto, vervalt ieder recht op
vergoeding onder de voorwaarden van deze garantie.

2 WANNEER GEEN AANSPRAAK OP GARANTIE
2.1. Indien u zelf (mede) heeft bijgedragen aan het ontstaan van een defect, heeft u geen recht
op reparatie onder de garantie. Dit kan onder andere het geval zijn indien een defect is
ontstaan door overbelasting, nalatigheid, onzorgvuldigheid of bedieningsfouten. Ook dient u
zich te houden aan deze voorwaarden. Indien u niet aan de voorwaarden heeft voldaan
vervalt u recht op garantie.
2.2. Indien een defect ontstaat door onheil van buitenaf of het handelen van derden, heeft dat
niets te maken met de kwaliteit van de auto. In dat geval kunt u geen aanspraak maken op de
garantie.
2.3. Indien een derde partij aansprakelijk kan worden gesteld voor (het ontstaan van) een defect
dient u de schade altijd op deze partij te verhalen. Aanspraken die gedekt zijn door een andere
waarborg-, garantie- of coulanceregeling moeten vergoed te worden door de verlener
hiervan.
2.4. Schades waarvan Automobiel Limburg van mening is dat deze een ontwerp of productiefout
zijn, vallen buiten de garantie, omdat deze tot de verantwoordelijkheid blijven behoren van de
fabrikant.
2.5. Indien Automobiel Limburg van mening is dat u langdurig bent doorgereden met een defect
dat u had kunnen opmerken, valt het herstel van de schade niet onder de garantie.
2.6. Indien een onderdeel normaal functioneert, zal deze niet worden vervangen of gerepareerd.
Indien er sprake is van (bij)geluid of veranderende eigenschappen is dat geen aanleiding voor
reparatie indien er geen sprake is van een defect.
2.7. De garantie is uitsluitend bedoeld voor het herstel van uw voertuig. U heeft geen recht op enige
vergoeding van bijkomende kosten of overige schade die het gevolg kunnen zijn van het
defect.
2.8. Auto’s welke mechanische of elektronische aanpassingen hebben ondergaan waarbij de
fabrieksinstellingen zijn gewijzigd of standaard gemonteerde onderdelen zijn vervangen,
worden uitgesloten van dekking onder deze garantie.
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