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I. Ydelsens indhold.
Comfort 100.  
Brugte biler.

Forsikringsperiode
• 12 måneder
• 24 måneder
• 36 måneder

Forsikringens gyldighed
Forsikringen er gældende i Danmark samt ved ferie- og 
forretningskørsel i Europa.

Overdragelse
Forsikringen følger bilen og overdrages i forbindelse 
med videresalg til den nye ejer.

Forsikringens omfang
Du kan få flere informationer om forsikringens omfang 
på næste side.

Dækning af omkostninger
CG dækker lønomkostninger, som er omfattet af for-
sikringsbetingelserne, i henhold til producentens vej-
ledende arbejdstider. For de materialeomkostninger, 
som er omfattet af forsikringsbetingelserne, ydes der 
maksimalt betaling i henhold til producentens vejle-
dende udsalgspris og på grundlag af den beskadigede 
komponents driftstid på det tidspunkt, hvor skaden op-
stod, på følgende måde:

For brugte biler med en ydelse fra 246 hk (181 kW) gæl-
der der et reguleringsbeløb på maksimalt 75.000 DKK 
pr. skadestilfælde.

For brugte biler, som på det tidspunkt, hvor skaden op-
stod, var ældre end 7 år, gælder der et reguleringsbeløb 
på maksimalt 20.000 DKK pr. skadestilfælde.

Reguleringen af de løn- og materialeomkostninger, 
som er omfattet af forsikringen, sker maksimalt op til  
bilens værdi på det tidspunkt, hvor skaden opstod.

Opretholdelse af forsikringen
For at kunne opretholde forsikringsdækningen er købe-
ren forpligtet til at få udført de serviceeftersyn og det 
vedligeholdelsesarbejde, som producenten foreskriver 
eller anbefaler, hos den forhandler, som har forestå-
et salget, på et af producenten godkendt autoriseret 
værksted, som servicerer det pågældende bilmærke, 
eller i henhold til producentens forskrifter. De nærmere 
bestemmelser fremgår af de pågældende forsikrings-
betingelser.

Hurtig og nem afvikling
I tilfælde af en skade bedes du venligst informere CG 
om skadens omfang og få godkendt reparationen  
inden udførelsen af reparationen. Anmeldelsen af ska-
den skal enten finde sted online via CGClaimsWeb eller  
telefonisk. 
Hvis det ikke er muligt at få repareret skaden hos den 
forhandler, som er angivet som forsikringsudbyder, hvil-
ket eksempelvis vil være tilfældet ved skader, der er op-
stået i udlandet, skal kunden først anmelde skaden til 
CG pr. telefon eller e-mail.

Øvrige bemærkninger
Ud over ovennævnte bestemmelser er de generelle 
forsikringsbetingelser gældende. Som udgangspunkt 
foregår CG’s afregning af skader, som er omfattet af 
forsikringen, direkte med det værksted, som står for 
udførelsen af reparationen, således at køberen undgår 
selv at skulle lægge penge ud. Såfremt kunden allerede 
selv har lagt pengene ud (hvilket vil være tilfældet ved  
skader, som er opstået i udlandet), refunderer CG de  
erstatningsberettigede omkostninger direkte til kunden.

Materialeomkostninger i henhold til den beskadigede komponents driftstid.

© CG Car-Garantie Versicherungs-AG
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II. Omfang.
Comfort 100.  
Brugte biler.

MOTOR: pakringshus; indvendige dele med forbin-
delse til oliekredsløbet; motor, oliekøler; motorblok; 
knastakselhus; olietrykskontakt; oliefilterhus; olie-
standssensor; bundkar; svinghjulsskive med tand-
krans; spænderulle til tandrem; styrehusdæksel;  
tandrem; venderulle til tandrem; ventilstammepak-
ning; topstykke; toppakning

KOBLINGSGEAR / AUTOMATISK GEAR:  drevskive;  
dobbeltkobling til dobbeltkoblingsgearkasse; mo ment-
omformer; gearkasse, oliekøler; gearkassehus; inven-
dige dele af den automatiske gearkasse; koblingsho-
vedcylinder; koblingsslavecylinder; koblingsaktuator; 
gearregulator; styreenhed til automatisk gearkasse; 
styreenhed til automatisk gearkasse

AKSEL- OG FORDELERGEAR: flange; gearkassehus; 
invendige dele af gearkasse og leje

KRAFTOVERFØRSEL: indgangsaksel; indgangsaksel-
led; omdrejningstalsensor (ASR); trykbeholder (ASR); 
hydraulikenhed (ASR); kardanaksel; ladepumpe (ASR); 
mellemleje (kardanaksel); hjulleje; styreenhed (ASR)

STYRING: elektrisk ratlås; elektrisk servomotor; elek-
triske dele af styringen; hydraulikpumpe (styretøj);  
styrehus inklusive alle invendige dele

BREMSESYSTEM: ABS-hjulomdrejningssensor; ABS- 
hydraulikenhed; ABS-styreenhed; bremsekraftbe-
grænser; bremsekraftregulator; bremsekraftforstærker; 
bremsesaddel; hovedbremsecylinder; trykregulator til 
hydropneumatik; trykbeholder til hydropneumatik; 
hjulcylinder til tromlebremse; styreenhed til hånd-
bremse; vakuumpumpe

BRÆNDSTOFANLÆG: indsprøjtningspumpe; elektri-
ske dele af motorstyringen; højtrykspumpe; kompres-
sor; brændstofpumpe; turbolader; forfødepumpe

HYBRID DREV: elektrisk vandpumpe til hybridmo-
tor; elmotor til hybridmotor; elektronisk styreenhed til 
batteri i hybridbil; plug in-netladeapparat integreret  
i bilen (dog ikke ladekablet); generator til hybridmotor; 
gearkasse til hybridmotor; højvolts DC/DC-omformer; 
højspændingskabler; køler til hybridbatteriet; elektro-
nikstyring til hybridmotor; ventilator til hybridbatteri; 
spændingsomformer; styreenhed til hybridmotor; 
transformer til hybridsystem; 12V, DC/DC-omformer

ELEKTRISK ANLÆG: kørecomputer; elektriske lednin-
ger til det elektroniske indsprøjtningssystem; elektri-
ske dele af tændingssystemet; generator; generator,  
friløb; generator, regulator; varme- og friskluftblæ-
sermotor; kombiinstrument; læsespole; sikrings-
boks; horn; starter; startergenerator; styreendhed 
(uden navigation, lys, undervogn, multimedier, radar);  
forgløderelæ/-styreenhed; viskermotor; tændkabel

KØLESYSTEM: varmeveksler; køleblæsermotor;  
ventilatorforbindelse; termokontakt; termostat;  
termostathus; vandkøler (motor); vandpumpe;  
ekstra vandpumpe

UDSTØDNINGSANLÆG: AGR-køler; elektriske dele af 
udstødningsspjældet

SIKKERHEDSSYSTEMER: airbagstyreenhed; kolli-
sionssensor; elektriske stikforbindelser; selestram-
merstyreenhed; kabelsæt; ratkontaktdel; sensor til 
dæktrykskontrolsystem; styreenhed til dæktryks-
kontrolsystem; sædebelastningsføler; styreenhed til  
kollisionsadvarselssystem; styreenhed til vognbane-
assistent

KLIMAANLÆG: klimakompressor; klimakondensator; 
klimaventilator; styreenhed, klima; klimafordamper; 
betjeningspanel til automatisk klimaanlæg; kompres-
sorforbindelse

KOMFORTELEKTRIK: motor til rudeoptræk; rudekon-
takt; styreenhed til rudeoptræk; varmeelementer til 
forrude (undtagen brudskader); varmeelementer til 
elbagrude (undtagen brudskader); motor til skyde-
tag; skydetag, kontakt; skydetag, styreenhed; dør-/
bagklaplås; dørstyreenhed; centrallås, motor; central-
lås, kontakt; styreenhed til centrallås

KØREDYNAMISK SYSTEM: bremsetryksensor; ESP- 
styreenhed; rotationsmomentsensor; ratvinkelsen-
sor; tværaccelerationssensor; hjulomdrejningssensor;  
styreenhed til hjulspindsregulering

ELEKTRISK DREV: elektrisk varmekilde til kabineop-
varmning; elektrisk bremsekraftforstærker; elektrisk 
klimakompressor; drivlinjens elektromotorer; netla-
deapparat integreret i bilen (dog ikke ladekablet); 
højspændingskabler; køleventilator til driftsbatteriet; 
motorens elektronikstyring; spændingsomformer til 
bilens elektriske system; styreenhed til driftsbatteri; 
transformer til bilens system

Yderligere komponentgrupper i biler med hybriddrivlinje eller elmotor:
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Forsikringens indgåelse
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft for-
sikrer brugte biler af følgende mærker med en tilladt 
totalvægt på op til 3,5 t, som er købt eller formidlet af 
dennes aftalepartnere i eget navn:

På begæring og efter godkendelse af CarGarantie kan 
der eventuelt godkendes biler, som ikke lever op til 
ovenstående kriterier.

Forsikringsperiode  
Forsikringen kan indgås med følgende løbetider:
• En forsikringsperiode på 12 måneder for biler,  

som på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke 
er ældre end 12 år regnet fra første indregistrering, og 
som ikke har kørt mere end 200.000 km. 

• En forsikringsperiode på 24 måneder for biler,  
som på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke 
er ældre end 7 år regnet fra første indregistrering, og 
som ikke har kørt mere end 150.000 km.

• En forsikringsperiode på 36 måneder for biler, som 
på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke er 
ældre end 5 år regnet fra første indregistreringsdato, 
og som ikke har kørt mere end 75.000 km.

Tegning af forsikring
Forsikringsaftalen kan kun tegnes på samme tidspunkt, 
som salget af bilen gennemføres. 
Forsikringens ikrafttrædelsesdato er den dato, hvor bi-
len bliver genindregistreret, eller hvor bilen bliver ud-
leveret til kunden (alt efter, hvad der kommer først). 
Denne dato bedes venligst anført som forsikringens 
ikrafttrædelsesdato på forsikringsaftalen.
Tegningen af forsikringsaftalerne skal ske via CGWEBline. 
Udlever en udskrift af forsikringsaftalen til kunden, og 
gem selv et underskrevet eksemplar af forsikringsaftalen.

Udelukkelse fra tegning af forsikring
Der kan ikke tegnes forsikring for biler:

• som ikke lever op til retningslinjerne for godkendelse 
gældende for det pågældende produkt

• som i hvert fald i perioder anvendes til taxikørsel, som 
udlejningsbiler med og uden chauffør (herfra und-
taget er leje over en længere periode, hvor lejeperi-
oden som minimum andrager et år) samt biler, der 
anvendes som køreskolebiler, indsatskøretøjer tilhø-
rende myndigheder (fx politi, brandvæsen), til kurer-, 
ekspres- og pakketjenester, til sygetransport samt til 
erhvervsmæssig personbefordring eller til erhvervs-
mæssig godstransport

• som sælges til erhvervsmæssige videreforhandlere

• som indregistreres til forhandleren (demobiler undta-
get)

• som ikke indregistreres i EU, Schweiz, Liechtenstein 
eller Norge

• med aggregater, hvor ydelsen eller drejningsmomen-
tet er blevet øget (fx biler med chiptuning) 

• med mere end otte cylindre

• af mærker, som ikke er nævnt under „Forsikringens 
indgåelse“

• med en tilladt totalvægt på over 3,5 t.

- Alfa Romeo 
- Audi 
- BMW 
- BMW-Mini 
- Chevrolet 
- Chrysler 
- Chrysler-Dodge 
- Chrysler-Jeep 
- Citroën 
- Daihatsu 
- Fiat 
- Fiat-Abarth 
- Ford 
- Honda 
- Hyundai 
- Infiniti 
- Iveco 
- Jaguar 
- Jeep 
- Kia 
- Lada 

- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Renault-Dacia
- Seat
- Skoda
- smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volvo
- VW

III. Retningslinjer for godkendelse.
Comfort 100.  
Brugte biler.

Ved misligholdelse af bestemmelserne i disse „retningslinjer for godkendelse“ er CG berettiget til at kræve eventuelt 
udbetalte reguleringsydelser tilbagebetalt af aftalepartneren.
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