
XTRA SIKRING



DÆKNINGER
Dækket indtil 150.000 km/7 år*

Maks. erstatning ved skade: kr. 50.000,- 

inkl. moms

Dækket indtil 180.000 km/9 år*

Maks. erstatning ved skade: kr. 40.000,- 

inkl. moms

Dækket indtil 200.000 km/12 år *

Maks. erstatning ved skade: kr. 30.000,- 

inkl. moms

Motor Alle elektriske og mekaniske 
komponenter.

Motorblok, topstykke, alle indvendige 
elektriske og mekaniske komponenter 
i disse inkl. toppakning

Motorblok, topstykke, alle indvendi-
ge elektriske og mekaniske kompo-
nenter i disse inkl. toppakning

Gearkasse Alle elektriske og mekaniske 
komponenter

Styreenhed og gearkassehus inkl. alle 
indvendige elektriske og mekaniske 
komponenter

Gearkassehus inkl. alle indvendige 
mekaniske komponenter

Olielækage Når reparation af lækage kræver 
demontering af motor, gearkasse 
eller topstykke

Ikke omfattet Ikke omfattet

Kobling Alle elektriske og mekaniske 
komponenter
(dog ikke slitage på koblingsnav)

Mekanisk havari af kobling inkl. 
hydrauliske cylindre
(dog ikke slitage på koblingsnav)

Mekanisk havari af kobling
(dog ikke slitage på koblingsnav)

Motor-
elektronik

Alle elektriske og mekaniske 
komponenter

Motorstyreenheder, startmotor, generator, 
tændingsmodul, temperaturføler, omdrej-
ningstalsgiver, kamakselgiver, krumtap-
akselgiver og olietemperaturføler

Motorstyreenhed, startmotor og 
generator

Kølesystem Alle elektriske og mekaniske 
komponenter

Vandpumpe, oliekøler, termostat, 
ekspansionsbeholder, termokontakt, 
temperaturføler, viskosekobling

Vandpumpe

Turbo Alle elektriske og mekaniske 
komponenter i fabriksmonteret 
turbo

Alle elektriske og mekaniske 
komponenter i fabriksmonteret turbo 
inkl. styreenhed og ladetrykssensor

Ikke omfattet

Brændstof-
system

Alle elektriske og mekaniske 
komponenter

Styreenhed, brændstofpumpe, 
gasspjæld, injektorer, luftmasse-
måler, lambdasonde og tankarmatur

Brændstofpumpe

Differentiale/
slutgear

Alle elektriske og mekaniske 
komponenter

Alle indvendige mekaniske 
komponenter

Alle indvendige mekaniske 
komponenter

Drivaksler Alle elektriske og mekaniske 
komponenter

Kardanaksel, drivaksler og 
drivakselled

Ikke omfattet

Bremse-
system

Alle elektriske og mekaniske 
komponenter

Servopumpe, bremseforstærker, 
hovedcylinder, hjulcylinder, ABS 
styreenhed og ABS hydraulikaggregat

Servopumpe

Hjulophæng Alle elektriske og mekaniske 
komponenter

Spiralfjedre og støddæmpere Ikke omfattet

Styre-
system

Alle elektriske og mekaniske 
komponenter

Tandstang, styregear, hjælpegear og 
servopumpe

Servopumpe

Elektriske 
komponenter

Alle elektriske og mekaniske 
komponenter

Styreenhed centrallås, omdrejnings-
tæller, hastighedsmåler, brændstof-
måler, temperaturføler, signalhorn, 
viskermotorer, sprinklermotor, 
fartpilot og elrudemotor

Ikke omfattet

Aircon-/
klimaanlæg

Alle elektriske og mekaniske 
komponenter

Styreenhed, kompressor, magnetkob-
ling og termostater på 
fabriksmonteret AC/klimaanlæg

Ikke omfattet

Sikkerhed Alle elektriske og mekaniske 
komponenter

Airbags, styreenhed til airbags, 
selestrammere

Ikke omfattet

Nøgle (særskilte 

betingelser gælder)

Ved bortkomst dækkes nøgle og 
kodning af denne op til kr. 5.000,-

Ved bortkomst dækkes nøgle og 
kodning af denne op til kr. 5.000,-

Ved bortkomst dækkes nøgle og 
kodning af denne op til kr. 5.000,-

Øvrigt Olie og kølervæske, der skal skiftes 
i forbindelse med forsikringsreparation

Olie og kølervæske, der skal skiftes 
i forbindelse med forsikringsreparation

Olie og kølervæske, der skal skiftes 
i forbindelse med forsikringsreparation

Omfatter 
ikke
(Eller følge-
skader heraf.)

Karosseri, interiørdetaljer, lak, glas, 
katalysator, udstødning, lygter, 
batterier, kommunikations-/
underholdnings-/navigationsudstyr, 
elektriske kabler, slanger, wirer, 
rør, remme, slitage samt dele, der 
normalt indgår i 
vedligeholdelsesservice

Karosseri, interiørdetaljer, lak, glas, 
katalysator, udstødning, lygter, 
batterier, kommunikations-/
underholdnings-/navigationsudstyr, 
elektriske kabler, slanger, wirer, rør, 
remme, slitage samt dele, der normalt 
indgår i vedligeholdelsesservice

Karosseri, interiørdetaljer, lak, glas, 
katalysator, udstødning, lygter, 
batterier, kommunikations-/
underholdnings-/navigationsudstyr, 
elektriske kabler, slanger, wirer, 
rør, remme, slitage samt dele, der 
normalt indgår i 
vedligeholdelsesservice

*Bilens alder og kilometerstand på skadestidspunktet afgør dækningens omfang.
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Ret til ændringer samt trykfejl forbeholdes

Biler indeholder avanceret elektronik og 
mekanik med op til 20.000 komponenter,  
en skade kan blive en dyr og ubehagelig
overraskelse. Din Bilpartner har derfor indgået 
samarbejde med AutoConcept omkring
forsikringer, som opfylder dine krav til tryghed.

Xtra Sikring
Xtra Sikring er markedets bedst dækkende 
reparationssikring. Den omfatter en stor del af 
de mekaniske og elektriske komponenter der 
findes i en moderne bil - den bedste måde at 
sikre sig imod uforudsete udgifter på bilen.
Betingelser:
•  Kan tegnes på biler, som er fra 0-10 år
•  Gælder i den angivne garantiperiode, dog 
 højst til 200.000 km.
•  Dækker op til kr. 50.000,- inkl. moms pr. 
 skade alt efter, hvor mange kilometer
 køretøjet har kørt.

Spørgsmål og svar
Hvordan køber jeg Xtra Sikring?
Xtra Sikring køber du hos Din Bilpartner, når du 
enten køber et brugt køretøj eller bare vil sikre 
dig bedst muligt mod uforudsete udgifter.

Hvad omfatter Xtra Sikring?
Xtra Sikring omfatter nedbrud på dele, som er 
beskrevet på midtersiderne. 
Xtra Sikring omfatter ikke skader, som kan 
henføres til uhensigtsmæssig eller forkert brug 
af køretøjet. Xtra Sikring erstatter ikke andre 
garantier eller sikringer.

Hvad kræves der for, at Xtra Sikring gælder?
Bilen skal have en fejlfri tilstandsrapport fra 
Din Bilpartner, inden sikringen kan tegnes. 
Service skal overholdes, iht. producentens 
fastsatte serviceinterval, hos et Din Bilpartner 
værksted.

Hvor gælder Xtra Sikring?
Den gælder i alle EU-lande og lande tilknyttet 
EØS. Forhør dig nærmere hos AutoConcept.

Der er noget galt med bilen – hvad gør jeg?
Kontakt dit lokale Din Bilpartner værksted.
Udfyld skadesanmeldelsen sammen med dit 
værksted via www.autoconcept.dk. Når Auto-
Concept har modtaget din skadesanmeldelse, 
udføres en hurtig, kompetent og objektiv ska-
desopgørelse, og skadesvaret sendes skriftligt 
til dit værksted.

Selvrisikobetingelser
Timeløn til mekaniker:
Timeløn er altid dækket 100%

Skader forårsaget af slitage erstattes
som følger:
           Reservedele             0 – 100 000 km: 100% 
           Reservedele 100 001 – 150 000 km:   80% 
           Reservedele 150 001 – 200 000 km:  60% 

For omfang henvises til dækningsoversigten. 

Reparationssikringens varighed:
Xtra Sikring kan tegnes i 
 12 måneder
 24 måneder 

Kan jeg forlænge reparationssikringen?
Ja, det er muligt at forlænge sikringen uden en 
ny tilstandsrapport.

Kan jeg overdrage aftalen?
Ja, hvis du sælger bilen til en privatperson.

Kan alle biler tegnes? 
Nej, der er undtagelser og specielle biler, hvor 
der er 50 % tillæg til præmien. Hør nærmere 
hos dit lokale Din Bilpartner værksted.

Kan man tegne Xtra Sikring på varebiler?
Ja, man kan tegne sikringen på varebiler, dog 
ikke på kurérbiler.

Hvad koster Xtra Sikring?
           Kr. 2.295,- for 12 måneder
           Kr. 3.695,- for 24 måneder

For mere information om betingelser 
og fuldstændige vilkår henvises til 
DinBilpartner.dk

Ørestad Boulevard 73
DK 2300 København • Tlf. 89 88 22 71

Web: www.autoconcept.dk


