Luxury & Performance
Garantie voor exclusieve importauto’s

Het importeren van een exclusieve auto uit Duitsland kan een grote kostenbesparing opleveren. Het
bezit van een exclusieve importauto is een groot maar desalniettemin kostbaar plezier. Een defect aan
uw geïmporteerde auto kan leiden tot hoge onvoorziene uitgaven. Complexe techniek vindt altijd het
eerst zijn weg naar exclusieve auto’s. De onderdelen zijn daardoor extra duur en de reparaties zeer
arbeidsintensief.
De Luxury & Performance Garantie voor exclusieve importauto's is speciaal ontwikkeld voor
premium occasions in het hoogste segment. De garantie dekt de kosten van reparatie, arbeid en
onderdelen aan alle gedekte onderdelen en bouwgroepen tot een maximum van 10.000 euro per
afzonderlijk defect.
De Luxury & Performance Garantie voor exclusieve importauto's helpt u om zorgeloos van uw
bijzondere auto te genieten.

Betrouwbaarheid voorop

Garantiedekking importauto

De Luxury & Performance Garantie voor
exclusieve importauto’s wordt u aangeboden door Das Import en is een product van
Autotrust dat voor 100% verzekerd wordt door
Lloyd’s of London. Autotrust is sinds 2006 specialist op het gebied van autogaranties voor de
particuliere en zakelijke markt. Autotrust is
ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten en is aangesloten bij de onafhankelijke
ombudsman voor de financiële dienstverlening
KiFiD.

De dekking van de garantie wordt bepaald door
de leeftijd en kilometerstand van de importauto
op het moment van aanvang van de garantie.
Indien uw voertuig tot 100.000 km heeft gereden
en maximaal 7 jaar oud is, ontvangt u de complete Exclusief garantiedekking. Daarboven
wordt tot 150.000 km en maximaal 10 jaar de
uitgebreide Extra garantiedekking geboden en
tot 200.000 km en 12 jaar is het mogelijk om een
Standaard garantiedekking af te sluiten.

www.dasimport.nl

De dekking van de garantie wordt uiteengezet in de Luxury & Performance Algemene Garantiebepalingen. Samengevat bieden de
garanties de volgende dekking:

EXCLUSIEF

de beste garantiedekking mogelijk

7 jaar/100.000 km

Alle mechanische en elektronische onderdelen van de auto zijn gedekt met uitzondering van navigatie, audio en interieur.* Zowel
arbeid als onderdelen worden voor u vergoed. U betaalt een beperkte eigen bijdrage van slechts € 45,- per afzonderlijk defect en pas
boven een kilometerstand van 110.000 km een kleine afschrijvingsbijdrage op onderdelen.



EXTRA

comfortabele zekerheid

10 jaar/150.000 km

De belangrijkste bouwgroepen vallen onder de Extra garantiedekking zoals de motor, versnellingsbak, koelsysteem, remsysteem,
stuurinrichting, brandstofsysteem, elektronica en aandrijving.* Daarmee bent u beschermd tegen defecten aan de meest kostbare
onderdelen van uw auto. U betaalt een beperkte eigen bijdrage van slechts € 45,- per afzonderlijk defect en pas boven een kilometerstand van 110.000 km een afschrijvingsbijdrage op onderdelen.

STANDAARD

hobby zonder zorgen

12 jaar/200.000 km

Alleen de meest essentiële en kostbare bouwgroepen vallen onder de Standaard garantiedekking. Daarmee kan ook de liefhebbersauto die al wat ouder is, of een hogere kilometerstand heeft, worden geaccepteerd voor garantie. De motor, versnellingsbak en
aandrijving vallen onder de garantie. Daarmee heeft u een uitstekende basisdekking van uw auto.* U betaalt een beperkte eigen
bijdrage van € 45,- en een maximum afschrijvingsbijdrage van 40% op onderdelen. Arbeid wordt altijd volledig vergoed.

Een claim indienen?

Neem altijd eerst contact op met Autotrust: 0900 5552220 (lokaal tarief) of 0592 340018. Onze ervaren claimmedewerkers helpen
u met het vinden van een reparateur en het stellen van de juiste diagnose. Autotrust wil graag betrokken zijn bij de diagnose van de
garagist. Daarom moet Autotrust altijd eerst toestemming verlenen voor (reparatie)kosten, voordat ze worden gemaakt.

Garantiebewijs

Het garantiebewijs ontvangt u binnen 7 werkdagen thuis per post. Mocht u naar aanleiding daarvan vragen hebben mag u altijd
contact opnemen met onze garantiespecialisten: Autotrust Europe BV 0900 5552220 (lokaal tarief) of 0592 340018.

Overig

De dekking van de Luxury & Performance Garantie geldt tot een maximum van 20.000 km per jaar of 10.000 km voor een half jaar.
Indien u meer rijdt of langer van uw garantie wenst te genieten, kunt u contact opnemen met Autotrust Europe BV voor een aanpassing van uw garantie. Het is belangrijk om te weten dat u verantwoordelijk bent voor tijdig en vakkundig onderhoud aan uw auto. Ook
dient u zorg te dragen voor het bijhouden van een verklaarbare kilometerstand. Houd regelmatig het peil van uw motorolie en koelvloeistof in de gaten. Behandel uw auto verder met zorg.

* De volgende zaken zijn altijd van de garantie uitgesloten: carrosserie, glas en (de bediening en aansturing van) delen die zich aan de buitenkant van de carrosserie bevinden. Denk hierbij aan cabrio- en zonnedak, buitenspiegels, verlichting, (parkeer)sensoren en deurvergrendeling. Daarnaast vallen slijtagedelen welke bij
regulier onderhoud vervangen dienen te worden niet onder de garantie. Achteraf ingebouwde accessoires vallen niet onder de dekking. Voor overige voorwaarden
wordt u verwezen naar de Luxury & Performance Algemene Garantiebepalingen. Deze zijn beschikbaar bij uw autobedrijf of bij Autotrust Europe BV in Assen. Hierin
wordt de dekking en de onderdelen nader gespecificeerd.
Autotrust is gereguleerd door de AFM en is aangesloten bij onafhankelijk geschilleninstituut KiFiD

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

