
Een extra service

Een extra service

In samenwerking met :

• Snel en eenvoudig te hanteren:  
 Uw persoonlijke adviseur is altijd
 voor u bereikbaar.

• Ideaal voor individuele klantenwensen:
 We verzekeren alle automerken
 en passen uw verzekering aan
 uw persoonlijke wensen aan.

• Duidelijke internetsite:
 Alle prijzen en voorwaarden zijn op onze
 internet-site beschikbaar !

 www.nsagarantie.com

Onze kracht: Uw vertrouwenspartner :

Moosstrasse 75, CH - 8038 Zürich
Schweiz: Tel. 0848 848 808, Fax 0848 848 809

Deutschland: Tel. +49 (69) 25 61 52 00, Fax +49 (69) 25 61 51 14
Andere Länder: Tel. +41 (44) 480 14 64, Fax +41 (44) 480 14 65

Notfall 24 St. +41 848 801 803 oder +49 (69) 25 61 51 28
www.nsagarantie.com, info@nsagarantie.com

DE VOERTUIGGARANTIE,
DIE ZICH AAN UW
WENSEN AANPAST



• eigen risico
• wachttijd
• dekking
• prijs
• looptijd
• enz...
  

Stel zelf uw
garantie samen!
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Basisdekking
Uitgebreide dekking
Luxe dekking

Tuning garantie
Gas garantie

MUST voertuigen tot 7 jaar , max. 150.000km
COOL  voertuigen tot 10 jaar , max. 150.000km

BEST 1  voertuigen tot 5 jaar , onbegrensd aantal km, t/m 1399cc
BEST 2  voertuigen tot 5 jaar , onbegr. aantal km, van 1400 t/m 2499cc
BEST 3  voertuigen tot 5 jaar , onbegrensd aantal km, vanaf 2500cc
MAXI  voertuigen tot 7 jaar , max. 120.000km

ELITE 1   voertuigen tot 5 jaar , max. 100.000km, t/m 1399cc
ELITE 2   voertuigen tot 5 jaar , max. 100.000km, van 1400 t/m 2499cc
ELITE 3  voertuigen tot 5 jaar , max. 100.000km, vanaf 2500cc

TUNING 2  Voertuigen tot 2 jaar, max. 100.000km
TUNING 5  Voertuigen tot 5 jaar, max. 80.000km

Onze producten:

Een extra service Omschrijving indicatief / polisvoorwaarden zijn bindend.

MOTOR: zuigers, cilinderbussen, zuigerpen, zuigerveren, klepstoter, krukas, krukastandwiel, aandrijftandwiel, oliepomp, 
aandrijftandwiel, cilinderkoppakking. 

MOTOR: cilinderblok, nokkenas, stoterstang, kleptuimelaar, nokkenastandwiel, inlaatspruitstuk, uitlaatspruitstuk, cilinderkop
klep, klepgeleider, carburateur, klepdeksel, oliekoeler, carterpan, oliedrukschakelaar, luchtmassasensor, luchtmassameter
klopsensor, stationair toerental regelmotor

TURBO (optie): Turbo, compressor, intercooler (schade gedekt tot max. 100'000 km)

MECHANISCHE VERSNELLINGSBAK: Alle bijbehorende delen, waaronder tandwielen, schakelvorken,
schuifstukken, hoofdas, ingaande en uitgaande as.

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK: Alle bijbehorende delen, waaronder assen, planetaire sets, koppelingen,
rembanden, kleppen, oliepomp, regelunit en veiligheidsventielen. (schade gedekt tot max. 140.000 km)

AANGEDREVEN AS: Alle bijbehorende gesmeerde delen, waaronder di�erentieel, tandwielen en wiellagers.

4 x 4 (optie): Verdeelbak, visco koppeling, sperdi�erentieel.

BRANDSTOFSYSTEEM: Benzinepomp, dieselopvoerpomp, inspuitpomp, benzine-drukregelaar.

AANDRIJFASSEN: Alle delen zoals genoemd onder Mechanische versnellingsbak en Automatische versnellingsbak,
inclusief cardanassen, cardanaslagers, aandrijfassen en stuurelektronica.

STUUR: Stuurpomp, mechanisch stuur, servostuur.

REMMEN: Rembekrachtiging, hoofdremcilinder, vacuümpomp, remkrachtregelaar, remkrachtbegrenzer,
ABS, ABS stuurunit.

OPHANGING: Draagarmen, as- en asophanging, fuseepen en fuseepenringen, draagarmringen, dwarsgeleider,
spoorstangen.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE: Dynamo, startmotor, ruitenwissermotor, aandrijfmotor schuifdak,
motoren van zijruiten, motor van de deurvergrendeling, koelventilatormotor, stuurunit motormanagement, bobine.

AIRCO: Compressor, verdamper, condensor.

KOELSYTEEM: Waterpomp, radiateur, thermostaat, verwarmingsradiateur, viscofan.

CHASSIS: Veerpoten, lagering veerpoten, hoogteregeling, stabilisator.

ELEKTRONICA: Alarmsysteem, motormanagement, boordcomputer, ESP, boordcomputer, ASR.

COMFORT UITRUSTING: Cruise Control, verstelling van de stoelen, stoelverwarming, verwarmde buitenspiegels, 
airbag, diefstalbeveiliging (immobilizer).

UITLAATSYSTEEM: Katalysator, Lambda sonde.

GAS  Voertuigen tot 7 jaar, max. 100.000km
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