
Genvejen til din drømmebil

X-Leasing & 
CarGarantie

DET PERFEK TE MATCH TIL  EN TRYG OG SIKKER BILHANDEL



X-Leasing er din garanti for, at du kan have 

både tillid og tryghed i din leasingaftale. 

Med mere end 10 års erfaring indenfor 

leasing ved vi, hvor meget tillid og tryghed 

betyder for vores kunder. Vi passer og ple-

jer vores biler, de bliver testet og klargjort 

inden levering og vi gør vores ypperste for 

at bilerne er i topstand, men der kan opstå 

uventede situationer, der kræver dyre 

reparationer. 

Vælger du at supplere din leasingaftale med 

CarGarantie er du sikret mod reparations-

omkostninger, og alt efter hvor godt du vil 

dækkes ind, så sikrer CarGarantie dig mod 

de værste økonomiske overraskelser. Du kan 

vælge mellem 3 forsikringsniveauer: Basic, 

Comfort og Comfort Plus.

Værdifuld og attraktiv forsikring

Sammen med udleveringen af din bil får 

du dine personlige forsikringsdokumenter, 

som er din dokumentation for et forsik-

ringskrav, og som dokumenterer, at bilen 

regelmæssigt er blevet serviceret. Kort tid 

efter købet modtager du dit CarGarantie 

kort, som du kan benytte i hele Europa. En 

CarGarantie giver nogle solide fordele: Den 

øger værdien af din bil, gør den mere at-

traktiv ved videresalg, og ved et ejerskifte 

i forsikringsperioden kan forsikringen over-

føres til den nye ejer.

Forsikringsforlængelse

Kort tid inden forsikringen ophører, kan 

du forlænge din dækning i yderligere 12 

måneder hos X-Leasing.

Optimal tryghed 
og CarGarantie
Det er yderst vigtigt for os, at du har optimal tryghed i din 
leasing aftale. Kombinér dette med vores CarGarantie, så er du 
helt sikker på, at der ikke opstår ubehagelige overraskelser i din 
leasingperiode.

• Undgå dyre reparationsomkostninger

• Fri kilometer i hele forsikringsperioden

• Dækningsområde: Hele Europa

• Følger bilen ved salg

• Øger værdien af din bil

CarGarantie fordele



Forsikrede komponenter *

CarGarantie 
dækningsoversigt

BASIC COMFORT COMFORT
PLUS

* iht. betingelser for CG Car-Garantie  Versicherungs-AG‘s Reparationsforsikring.

 Motor

 Koblingsgear / automatisk gear

 Aksel- og fordelergear

 Kraftoverførsel

 Styring

 Bremsesystem

 Brændstofanlæg

 Elektrisk anlæg

 Kølesystem

 Udstødningsanlæg

 Sikkerhedssystemer

 Klimaanlæg

 Komfortelektronik

 Køredynamisk system

 Hybrid drev

 Elektrisk drev

 Alle monterede mekaniske, elektriske, elektroniske,  
 hydrauliske og pneumatiske dele fra fabrikken
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Motor: pakringshus; indvendige dele med forbindelse 
til oliekredsløbet; motor, oliekøler; motorblok; knast-
akselhus; olietrykskontakt; oliefilterhus; oliestands-
sensor; bundkar; svinghjulsskive med tandkrans; 
spænderulle til tandrem; styrehusdæksel; tandrem; 
venderulle til tandrem; ventilstammepakning; top-
stykke; toppakning

Koblingsgear/automatisk gear: drevskive; dobbelt-
kobling til dobbeltkoblingsgearkasse; momentomfor-
mer; gearkasse, oliekøler; gearkassehus; invendige 
dele af den automatiske gearkasse; koblingshoved-
cylinder; koblingsslavecylinder; koblingsaktuator; 
gearregulator; styreenhed til automatisk gearkasse

Aksel- og fordelergear: flange; gearkassehus; inven-
dige dele af gearkasse og leje

Kraftoverførsel: indgangsaksel; indgangsakselled; 
omdrejningstalsensor (ASR); trykbeholder (ASR); 
hydraulikenhed (ASR); kardanaksel; ladepumpe (ASR); 
mellemleje (kardanaksel); hjulleje; styreenhed (ASR)

Styring: elektrisk ratlås; elektrisk servomotor; 
elektriske dele af styringen; hydraulikpumpe (styretøj); 
styrehus inklusive alle invendige dele

Bremsesystem: ABS-hjulomdrejningssensor; 
ABS- hydraulikenhed; ABS-styreenhed; bremsekraft-
begrænser; bremsekraftregulator; bremsekraft-
forstærker; bremsesaddel; hovedbremsecylinder; 
trykregulator til hydropneumatik; trykbeholder til 
hydropneumatik; hjulcylinder til tromlebremse; styre-
enhed til håndbremse; vakuumpumpe

Brændstofanlæg: indsprøjtningspumpe; elektriske 
dele af motorstyringen; højtrykspumpe; kompressor; 
brændstofpumpe; turbolader; forfødepumpe

Elektrisk anlæg: kørecomputer; elektriske ledninger 
til det elektroniske indsprøjtningssystem; elektriske 
dele af tændingssystemet; generator; generator, 
friløb; generator, regulator; varme- og friskluftblæser-
motor; kombiinstrument; læsespole; sikringsboks; 
horn; starter; startergenerator; styreenhed (uden navi-
gation, lys, undervogn, multimedier, radar); forgløde-
relæ/-styreenhed; viskermotor; tændkabel

Kølesystem: varmeveksler; køleblæsermotor; ventila-
torforbindelse; termokontakt; termostat; termostat-
hus; vandkøler (motor); vandpumpe; ekstra vandpumpe

Udstødningsanlæg: EGR-køler; elektriske dele af 
udstødningsspjældet

Sikkerhedssystemer: airbagstyreenhed; kollisions-
sensor; elektriske stikforbindelser; selestrammer-
styreenhed; 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

Komfortelektronik: motor til rudeoptræk; rudekon-
takt; styreenhed til rudeoptræk; varmeelementer til 
forrude (undtagen brudskader); varmeelementer til 
elbagrude (undtagen brudskader); motor til skydetag; 
skydetag, kontakt; skydetag, styreenhed; dør-/bag-
klaplås; dørstyreenhed; centrallås, motor; centrallås, 
kontakt; styreenhed til centrallås

Køredynamisk system: bremsetryksensor; ESP-
styre enhed; rotationsmomentsensor; ratvinkelsensor; 
tværaccelerationssensor; hjulomdrejningssensor; 
styreenhed til hjulspindsregulering

Hybrid drev: elektrisk vandpumpe til hybridmotor; 
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 AC/DC-omformer; 
højspændingskabler; køler til hybridbatteriet; elektro-
nikstyring til hybridmotor; ventilator til hybridbatteri; 
spændingsomformer; styreenhed til hybridmotor; 
transformer til hybridsystem; 12V, AC/DC-omformer

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

Alle monterede mekaniske, elektriske, elektroniske, 
hydrauliske og pneumatiske dele fra fabrikken: 
Med X-Leasing Comfort Plus får du bl.a.: navigation; 
LED lygter; xenon lygter; partikelfilter; katalysator; 
luftundervogn; intercooler; adaptiv fartpilot, bakkame-
ra, bagklapmotor; automatisk anhængertræk; elektri-
ske og mekaniske komponenter til sæder; pakninger; 
telefonsystem + meget mere!

Forsikrede 
komponenter



Materialeomkostninger i henhold til den 

beskadigede komponents driftstid. 

Bemærk: For at din sikring mod reparati-

onsomkostninger dækker, skal du 

overholde producentens foreskrevne 

pleje og serviceintervaller, som du 

gennemgår sammen med X-Leasing.

Du henvender dig straks til X-Leasing, som 

kontakter CarGarantie, der så af jælper 

skaden og klarer afregningen. Reparatio-

nen kan udføres på ethvert kvalitets-

værksted i hele Europa. Hvis uheldet er 

ude og du ikke kan få kontakt til 

X-Leasing, kan du eller værkstedet ringe til 

CarGaranties hotline på + 45 73 70 93 96.

Sådan bremser du reparations-

omkostningerne

I et skadestilfælde dækker vi samtlige 

løn- og materialeomkostninger op til 

100.000 km – naturligvis også hvis der 

sker flere skader på din bil. Uanset hvor 

langt bilen har kørt, så dækker vi samtlige 

lønomkostninger og først efter 100.000 

km, skal du selv dække en andel af 

materialeomkostningerne ud fra skemaet:

Hvis uheldet er ude, 
hvad så?
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garantispecialister i Europa. De har ca. 

23.000 kompetente partnere i 19 lande, 

afregner 700.000 reparationer årligt og 

har over 2.100.000 køretøjer kørende med 

et CarGarantie produkt tilknyttet.

Erfaren og sikker samarbejdspartner

Vi har valgt CarGarantie som samarbejds-

partner, da CG Car-Garantie Versicher-

ungs-AG i 50 år har været blandt de 

førende og mest erfarne forsikrings- og 


