FÖRSÄKRA DIG OM ETT TRYGGARE BILÄGANDE
Begagnatgaranti+
Vi på Peugeot vill att du ska känna dig trygg och säker när du köper en bil av oss. Oberoende av om
det är en ny bil eller en begagnad. Din trygghet är prioritet nummer ett för oss och därför erbjuder
vi Peugeot Begagnatgaranti+, en garanti för dig som föredrar att köpa en begagnad bil av oss. I
Peugeot Begagnatgaranti+ får du tre års garanti, vilket är lika länge som om du köper en ny bil hos
oss. Dessutom får du vid tecknandet av Begagnatgaranti+ en pott på hela 6000 kronor för framtida
serviceunderhåll. Potten används smidigt i samband servicetillfällen av din bil när du lämnar in den
hos en auktoriserad Peugeot verkstad. På så vis får du ett tryggt bilägande och möjlighet att ta
hand om din bil på bästa möjliga vis.

MED PEUGEOT BEGAGNATGARANTI+ FÅR DU
DESSUTOM FLERA FÖRDELAKTIGA FÖRMÅNER:
• Garantin gäller upp till 36 månader eller upp till 6000 mil från tecknandet.
• Garantin täcker flera olika skador på komponenter som motorelektronik,
motor, bakaxel, styrsystem, bromsystem och växellåda med mera.
• Det är ingen självrisk i samband med skada.
• Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick,
alldeles innan skadetillfället.

GARANTIN AVSER SKADOR PÅ
FÖLJANDE KOMPONENTER;
1. Motorelektronik: Motorstyrenhet ECU el.
motsvarande samt övrig motorelektronik,
inklusive uppdateringar.

12. Drivlina: Drivaxlar och kardanaxel. Ej
trasiga gummidamasker, hardyskiva eller
stödlager.

2. Motor: Motorns inre rörliga delar, undantag
kylsystem.

13. Luftkonditionering: Kupéfläktmotor,
kondensor, databox, kompressor, evaporator
samt reglagepanel för luftkonditioneringen.

3. Bakaxel: Bakaxelväxelns inre rörliga delar.
4. Styrsystem: Servopump, rattstång, styrväxel och fjädrar. Ej elektronik.
5. Bromssystem: Huvudbromscylinder,
bromscylinder, bromsrör, bromsservo,
bromskraftförstärkare och bromsvätskebehållare.
6. ABS-system: ABS-hydraulaggregat, ABSgivare och databoxen för ABS-systemet.
7. Elsystem: Startmotor och generator.
8. Växellåda: Växellådans inre rörliga delar
samt växellägesgivare med tillhörande
databox.
9. Insprutningssystem: Temperaturgivare,
pulsgivare, lambdasond, atmosfärtryckgivare och luftmassemätare.
10. Turboaggregat/Kompressor: Aggregatens
inre rörliga delar samt laddluftkylare.
11. Bränslesystem: Bränslepump, tryckventiler, spridare och tankarmatur.

14. Airbagsystem: Samtliga airbags, sensorer,
databox, kablar och kontakter.
15. Kupéelektronik: Elhissar, elspeglar i standardutförande, eltaklucka (ej panoramatak),
centrallås, blinkerssystem, vindrutetorkarmotor, farthållare i standardutförande,
tändmodul för xenon och startsystem.
16. Avgassystem: Avgassystem, grenrör,
katalysator. Ej partikelfilter.
17. Koppling: Slavcylinder, huvudcylinder,
kopplingswire, kopplingslager och svänghjul.
18. Fyrhjulsdrift: Alla komponenter tillhörande
fyrhjulsdriften.
19. Kylsystem till motor: Kylare, kylfläktmotor, tempgivare, termostat och vattenpump.
20. Material: Förbrukningsmateriel i samband
med garantireparation
21. Bärgning: Innefattas felet av garantin
betalar Svensk Bilgaranti självrisken för
bärgning till närmaste verkstad.

