Standard

Sport

(undtaget biler i Sport)

(eks. Audi S5, MB AMG, BMW M osv)

100% dækning
bil under 6 år*

100% dækning
bil over 6 år*

Sport

100% dækning
bil under 6 år*

100% dækning
bil over 6 år*

Max antal km i
aftaleperioden

25.000

25.000

Max antal km i
aftaleperioden

20.000

20.000

Pris

6.995,-

8.995,-

Pris

14.995,-

19.995,-

Standard:

Alle priser er ex moms.
Dækning:
100% arbejdsløn, 100% reservedele indtil km 160.000. Kan aftales på biler indtil km 130.000 og som er max 10 år.
Efter km 160.000 er dækningen 40% på arbejdsløn og 40% på reservedele.
Garantien ophører øjeblikkeligt, såfremt bilen ikke serviceres hos Forza Auto Service.
Krav:
Service, reparation og forsikringsskader skal foretages af Forza Auto Service eller af Forza Fordelsværksted
Ekstra fordel:
Ved køb af komfortaftale gives 20% rabat på Serviceaftale (gælder kun Standard-biler)
Vilkår og betingelser:
Komfortaftale
Forhandleren vurderer om der kan tegnes komfortaftale på køretøjet. Dette gøres ud fra en kundevurdering og en vurdering
af køretøjet ud fra stand, alder, kilometer og type.
Dækningsoversigt Komfortaftale:
Motor: Krumtap, plejlstænger, lejer, stempler, stempelringe, stempelbolte, cylinder, toppakning, knastaksel, vippearme,
timing kæde, metalliske tandhjul, indsugnings- og udstødningsventiler, ventilløftere, oliepumpe, bøsninger og ventilsæder.
Tandremmen (kun indenfor intervallerne fastsat af fabrikken, når hverken remstammer eller et tandhjul er årsag til skaden),
olietrykskontakt, olie-filterhuse, turbolader (undtaget G-lader), kompressor.
Gearkasse: Gear, aksler, lejer. Automatisk transmission – momentomformer, elektronisk styreenhed.
Differentiale: Gear, aksler, lejer.
Kraftoverførsel: Traction Control (ASR, ASC, EDS, 4-matic), hastighedssensorer, elektronisk styreenhed, hydraulisk
enhed, trykpumpe, niveauregulering, kobling: slavecylinder og hovedcylinder, svinghjul, styreled, drivaksler og kardanaksler.
Styretøj: Mekanisk eller hydraulisk styrtøj med alle indvendige dele og servostyringspumpe.
Bremser: Hovedbremsecylinder, bremsekraftsforstærker, hydropneumatik, vakuumpumpe, hjulbremsecylindre,
bremsekraftsregulator, bremsekraftsbegrænser, ABS styreenhed.
Brændstofsystem: Brændstofpumpe, pumpe-dyse-enhed, indsprøjtningspumpe.
El-system: Generator med regulator, starter, tændspole, elektriske og mekaniske systemer af vinduer, soltag, centrallås,
vinduesviskere, horn og varme. Undtaget er alle kabler.
Elektronik: Alle mikroprocessorstyringer af de listede komponenter. Alle styringer, sensorer, aktuatorer af ovenstående
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hovedaggregater og sekundært tilbehør. Integreret navigationssystem, Park distande kontrol, fartpilot, tripcomputer, alarm,
startspærre, sædeelektronik, regnsensor, lysassistent, overhalingsassistensystem.
Køler: Kondensator, køler, termostat, vandpumpe, køler til automatisk transmission, Visco-/Termoblæser, blæserkobling,
termoafbryder.
Klimaanlæg: Kompressor, kondensator, blæser, fordamper.
Udstødning: Lambdasonde, AGR-ventil.
Sikkerhedssystemer: Kontrolsystem for airbags og selestrammere.
Undtagelser:
Motorblok, topstykke og gearkasse er kun garantidækket, såfremt de er beskadiget af ovennævnte oliesmurte dele og ikke
ved skader opstået af spændinger/frost.
Vedmanuel gearkasse med synkrondele er det kun materialeværdien, der erstattes, da disse kun letter gearskiftet og ikke
direkte kan henføres til fremdriften af køretøjet, det samme gælder for gribearme, skiftemuffer, kobling, balanceaksler og
differentialespærrer.
Toppakningen er kun garantidækket, når der ikke er nogen overophedningsskader.
Undtaget fra dækning er skader forårsaget af mangler, der ved garantibegyndelsen allerede var til stede. Ej dækket er
skader som følge af materialebrud, ikke slidbetingede materialebrud, løsnede eller afknækkede bolte, skruer eller nitter;
Skader som følge af olie- eller kølemiddelmangel, skader forårsaget af olieslam eller tilstoppede kanaler, afskærmninger
eller filtre. Overhedningsskader af enhver art – også af automatgearkassen og den ikke metalliske interne del af enhver art
såvel som koblingslameller (også på differentialespærret), bremsebånd og styringselementer. Skader opstået som følge af
defekte dele, der ikke er omfattet af garantien som pakninger og o-ringe (også i automatgearkasser), tænd- og gløderør,
dysser, kilerem, tandrem, remstrammer, kædestrammer, bremsesaddel/-kaliber, hjulophæng, styrarme, trækstænger m.v.,
skader på klimaanlægget pga. utilstrækkelig kapacitet, brudskader (også brud på kabler af enhver art) såvel som skader
forårsage af utætheder, skader forårsaget af udefrakommende påvirkninger som f.eks vold, ukyndigt reperationsforsøg,
mårbid, frostskader, oversvømmelse, uvejr, alle former for naturkatastrofer. Garantien ophører med øjeblikkelig virkning ved
deltagelse i motorløb eller så snart et service ikke overholdes planmæssigt. Skader opstået uden for Europas grænser er
ikke dækket.
Sted: Hillerød
Dato:

Underskrift: Aftaletager
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Underskrift: Forza Car A/S
Afdeling: Hillerød
Kontakt: mk@forzacar.dk
Telefon: 5196 1214

