ZO ZET U DE REM OP REPARATIEKOSTEN
Deze garantie voorziet in een volledige vergoeding van
loon- en materiaalkosten.
Let op! De garantie is slechts geldig indien de door de
fabrikant voorgeschreven onderhoudsbeurten gerespecteerd worden. Maak hiervoor een afspraak met uw
Mazda dealer.

MAZDA GARANTIEPLUS COMFORTWARRANTY EN FULL-WARRANTY:
2 JAAR EXTRA GARANTIE NA 3 JAAR
FABRIEKSGARANTIE VOOR NIEUWE
VOERTUIGEN TOT EEN TOTAAL VAN
150.000 KILOMETERS
LANGER ZORGELOOS RIJDEN
24 maanden extra
garantie afgesloten
binnen het jaar en
25.000 km

24 maanden extra
garantie afgesloten
binnen de 3 jaar en
100.000 km

comfort

full

comfort

full

Mazda2

€ 324,-

€ 488,-

€ 350,-

€ 526,-

Mazda3
MX-5
CX-3

€ 374,-

€ 561,-

€ 407,-

€ 610,-

Mazda6
CX-5

€ 466,-

€ 699,-

€ 505,-

€ 759,-

SNELLE SERVICE IS ONZE KRACHT
Wat te doen bij reparatie?
• Neem contact op met uw Mazda dealer.
• Uw Mazda dealer repareert en handelt het af met
CarGarantie.
Dat betekent voor u een comfortabele en ongecompliceerde ondersteuning.
Bent u niet direct in de buurt van uw Mazda dealer, wendt
u zich dan tot de dichtstbijzijnde Mazda dealer. Laat deze
Mazda dealer altijd met CarGarantie contact opnemen
alvorens de reparatie uit te voeren.

Prijzen btw inbegrepen, geldig vanaf 1 januari 2019 tot nader order en ter vervanging van alle voorgaande.

UW VOORDELEN
Als u kiest voor een Mazda GarantiePlus ontvangt u uw
persoonlijke garantiedocumenten die u zekerheid bieden,
ook bij de doorverkoop van uw auto:

Uw Mazda dealer informeert u graag vrijblijvend:

• Vermelding van de garantiedekking
• Bescherming tegen onverwachte reparatiekosten
• De garantie is overdraagbaar
• Geldig in heel Europa (bij vakanties en zakenreizen)
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Red Crystal.

Kies voor zekerheid,
kies Mazda GarantiePlus!

BE/nl-AG – 108822.1 – CARG-LF-NL1 – P2015/F2015 – 01/2019
1601FOLBENL
Niet bindend document onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.
Afgebeeld model Mazda CX-5 SKYCRUISE met optionele koetswerkkleur
Soul Red Crystal. Verbruik 5,0-6,8 (l/100km) + CO2-uitstoot 132-159 (g/km).

Mazda GarantiePlus
3+2 comfort-warranty
3+2 full-warranty

Van
tot 17.
12.00u, 13.00u
+32 (0)3
TEL
+32 (0)3
FAX
.
www.cargarantie

DIT OVERZICHT GEEFT AAN WELKE ONDERDELEN ONDER UW GARANTIE1 VALLEN:
FULL-WARRANTY2
COMFORT-WARRANTY
Deze opsomming voor de dekking van de full-warranty pretendeert niet
volledig te zijn.

Deze opsomming voor de dekking van de comfort-warranty is volledig zoals hier opgesomd.
MOTOR
keerringhuis; hydraulischemotorsteun; inwendige delen die met
de oliecirculatie in verbinding staan; motoroliekoeler; motorophanging; motorblok; nokkenashuis; oliedrukschakelaar; oliefilterhuis; olieniveau gever; carterpan; carterpanpakking; poulie;
trillingsdemper; vliegwiel met starterkrans; distributiespanrol;
distributiedeksel; distributieriem; omdraaipoelie; klepsteelkeerring; cilinderkop; koppakking

ELEKTRISCH SYSTEEM
boordcomputer; elektrische bekabeling van het elektronische
inspuitsysteem; elektronische delen van de ontsteking; dynamo;
dynamo vrijloop poelie; spanningsregelaar; aanjagermotor;
combi-instrument; combischakelaar; claxon; startmotor; startgenerator; stuurapparaat (niet navigatie, verlichting, chassis,
multimedia, radar); gloeirelais; ruitensproeierpomp; ruitenwissermotor; bougiekabel

MANUELE VERSNELLINGSBAK /
AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK
aandrijfflens; druklager; dubbelkoppeling van dubbelkoppeling
versnellingsbak; koppelomvormer; drukplaat; stangenstelsel;
oliekoeler; versnellingsbakhuis; inwendige delen van de versnellingsbak; koppelingsbedieningscilinder(gever); koppelingswerk-hulpcilinder; koppelingsactuator; schakelactuator; schakelpook; stuurapparaat van de automatische versnellingsbak;
stuurapparaat geautomatiseerde manuele versnellingsbak;
keuzehendelautomaat

KOELSYSTEEM
expansiereservoir; kachelradiator; koelventilator; ventilatorkoppeling; thermoschakelaar; thermostaat; thermostaathuis; radiator (motor); waterpomp; extra koelvloeistofpomp

DIFFERENTIEEL / TUSSENBAK
flens; versnellingsbakhuis; inwendige delen van achteras en tussenbak

VEILIGHEIDSSYSTEEM
airbag; stuurapparaat airbag; crashsensor; stekkerverbindingen; gordelspanner; stuurapparaat gordelspanner; kabelboom;
sleepringstuurwiel; bandenspanningsensor; stuurapparaat
bandenspanning; zit sensor; stuurapparaat aanrijding preventie
asist; stuurapparaat lane asist

AANDRIJFSYSTEEM
aandrijfas; homokineet; toerentalsensor ASR (antislipregeling);
drukaccumulator(ASR); hydrauliekunit(ASR); cardanas; compressor(ASR); cardanaslager/ophanglager; wiellager; stuurapparaat
(ASR)
STUURINRICHTING
Drukleiding; elektrisch stuurslot; elektrische stuurbekrachtiging;
elektronische delen van de stuurinrichting; hydropomp; kogelkoppeling; stuurhuis met alle inwendige delen; stuurhoes; oliereservoir; spoorstang
REMSYSTEEM
ABS-toerentalsensor; ABS hydraulische eenheid; ABS-elektronisch stuurapparaat; remkrachtbegrenzer; remkrachtregelaar;
remkrachtversterker; remleidingen; remklauw; handremhendel;
hoofdremcilinder; hydropneumatische drukregelaar; hydropneumatische drukaccumulator; wielremcilinder trommelrem; vacuumpomp

ONDERSTEL:
fusee; domlager; torsieveren; elektronische demping; veren;
draaipunt; ophangrubber; silentblock; leiding; stuurwiel; stabilisator; stabilisatorlager; wieldraagarm
CARROSSERIE/INTERIEUR UITRUSTING:
armsteun; achterklepdemper; kachelbediening; mechanische
–of electrische stoelverstelling; bediening schuifdak; schuifdakframe; stoelframe; deurscharnieren; ventilatiekleppen;
ruitenwissermechanisme
VERLICHTING:
bochtverlichting; koplamphoogteregeling; LED koplampen;
LED lichtblokken achteraan; Xenonlamp regelapparaat;
Xenonlamp unit

UITLAATSYSTEEM
EGRkoeler; uitlaatspruitstuk; dieselpartikelfilter/roetfilter;
DPNR-Katalysator; elektronische delen van het uitlaatgasreinigingssysteem; katalysator

MULTIMEDIA:
CD/DVD speler; luidsprekers; navigatieunit; radio R/C; Bluetooth; stuurwielbediening; achteruitrijcamera; head-up display; HMI-commander
EXTRA VEILIGHEIDS(HULP)SYSTEMEN:
afstandsmelder; afstandsradar; alarminstallatie; adaptieve
cruise-control; parkeerhulpsensor; licht- en regensensor; veiligheidsriem; intelligente sleutel; dodehoekassistent; remhulp
bij hellingen; verkeersbordenherkenningssysteem

AIRCOSYSTEEM
airco compressor; condensor; aircoleidingen; airco koelventilator; stuurapparaat airco; airco verdamper; bedieningspaneel automatische airco; elektrokoppeling compressor

DIVERSE:
aanzuigbuis/drukbuis; dwarsgeleider; expansievat; intercooler; keerring handgeschakelde transmissie; olieleiding;
pakkingen; slangen; stelmotor handrem; stuurgeleider; wieldraagarm; trekhaak; overige gemonteerde accessoires

COMFORTELEKTRONICA
ruithefmotor; ruithefschakelaar; ruithefstuurapparaat; voorruitverwarmingselement (breuk uitgesloten); achterruitverwarmingselement (breuk uitgesloten); schuifdakmotor;
schuifdakschakelaar; schuifdakregelapparaat; spiegelmotor;
spiegelschakelaar; deur/achterklepslot; portier stuurunit; centrale deurvergrendelingsmotor; centrale deurvergrendelingsschakelaar; stuurapparaat centrale deurvergrendeling
DYNAMISCH RIJ- EN VEERSYSTEEM
remdruksensor; ESP-regelapparaat; giermomentgever; stuurhoeksensor; dwarsversnellingssensor; wieltoerentalsensor;
tractiecontrole stuurapparaat

BRANDSTOFSYSTEEM
inlaatspruitstuk; inspuitpomp; elektronische delen van het motormanagement; hogedrukpomp; compressor; brandstofpomp; tank;
uitlaatgasturbo; opvoerpomp
2

1
Conform nadere voorwaarden van CG Car-Garantie Versicherungs-AG.
Alle onderdelen die gedekt zijn onder de comfort-warranty zijn ook onder de full-warranty gedekt.

