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For mere information:
info@etuforsikring.dk
74 72 8600
www.etuforsikring.dk

Spørgsmål og svar
ETU 100% Autotjek

ETU 100% Autotjek omfatter de mest
væsentlige komponenter i bilen, inklusiv
motor, gearkasse og motorelektronik. En
meget god og prisbillig beskyttelse, hvis
der skulle opstå en skade på din bil.
• Tegnes på biler, som er maks. 12 år
gamle.
• Gælder i den angivne garanti periode,
dog højst til 300.000 km.
• Maks erstatning 40.000 kr. pr. skade.
Ingen selvrisiko.

Hvordan tegner jeg ETU 100% Autotjek?
ETU 100% Autotjek tegner du igennem din
bilforhandler, når du køber en 100%
Autotjek bil.
Hvad omfatter ETU 100% Autotjek?
ETU 100% Autotjek omfatter fejl på de
elektriske og mekaniske komponenter, som
indgår i forsikringspolice. Fuldstændige
vilkår fremgår af forsikringsbetingelserne.
Hvad kræves der for at ETU 100% Autotjek
gælder?
Servicen skal overholdes ift. producentens
fastsatte serviceintervaller.
Hvor gælder ETU 100% Autotjek?
Den gælder i alle EU lande og lande
tilknyttet EØS. Kontrollér, hvad der gælder
for det pågældende land, inden du rejser.

Skade på bilen – hvad gør jeg.
Kontakt din forhandler for anbefaling af
værksted. Udfyld skadesanmeldelsen
sammen med dit værksted via vores
hjemmeside www.etuforsikring.dk.
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Når vi har modtaget din skadesanmeldelse,
udfører vi en hurtig, kompetent og
objektiv skadesopgørelse. Skadesvaret
sendes skriftligt til dit værksted.

ETU Forsikring A/S
Hærvejen 8, 6230 Rødekro

FORSIKREDE
KOMPONENTER
ü Motorblok
ü Koblingsgear/automatisk gear
ü Turbo
ü Differentiale/slutgear
ü Drivaksler
ü Øvrigt

Fordelagtig bilejerskifteforsikring
ETU Forsikring A/S

Motorblok: topstykke, alle indvendige mekaniske
komponenter i disse inkl. toppakning. Svinghjulsskive med
tandkrans, bundkar, spænderulle til tandrem, tandrem og
venderulle til tandrem
Koblingsgear/automatisk gear: styreenhed og gearkassehus
samt alle indvendige komponenter. Trykplade,
dobbeltkobling til dobbeltkoblingsgearkasse, konverter,
koblingshovedcylinder og koblingsslavecylinder
Turbo: alle elektriske og mekaniske komponenter i
fabriksmonteret turbo inkl. styreenhed og ladetrykssensor
Differentiale/slutgear: alle indvendige mekaniske
komponenter
Drivaksler: kardanaksel, kardanakselled, drivaksler og
drivakselled
Øvrigt: olie, kølervæske eller lignende, der skal skiftes i
forbindelse med forsikringsreparation

SE FULDSTÆNDIG OMFANG OG
UNDTAGELSER PÅ POLICE OG BETINGELSER

INGEN SELVRISIKO
Sikrer dig mod uforudsete
reparationsomkostninger
Bilejerskifteforsikringen tilbyder bl.a.:
• Reduktion af dyrebare reparationer
• Hurtig og kompetent skadehåndtering
• Dækning i hele EU & EØS
• Større sikkerhed, når du køber en brugt bil
• Mulighed for at forlænge forsikringen
• Overførsel til næste bilejer

- Vores erfaring er din tryghed

