BEPALINGEN EN DEKKING BEST-BUY GARANTIE
MOTOR: Cilinderblok, cilinderkop inclusief inwendige delen, cilinderkoppakking,
brandstofpomp alsmede de overige mechanische componenten van het brandstof
inspuitsysteem. Met uitzondering van de turbo en olieverbruik minder dan 1 liter per 1000
kilometer.
EV-SYSTEMEN: Hybride, electro aandrijvingsmotor en accupakket. Met uitzondering van
normale degeneratie (geleidelijke afname van de aandrijf-accucapaciteit) Ook uitgezonderd
zijn: de thuislader, omvormers en oplaadkabels.
KOELSYSTEEM: Waterpomp en thermostaat inclusief behuizing. Met uitzondering van
pakkingen, slangen en aandrijving. Radiateur, behuizing en montagepunten inclusief
ventilatormotor en sensoren. Lekkages t.g.v. inslagschade zijn uitgesloten.
KOPPELING: Bedieningspedaal, koppelingshevel, druklager en mechanische defecten aan
koppelingsplaat en drukgroep alsmede olieverontreiniging met uitzondering van (overmatige)
slijtage.
VERSNELLINGSBAK EN DIFFERENTIEEL: Bedieningsmechanisme, schakeloverbrengingen en
synchronisatie. Defecten aan mechatronic, CVT, lagers, tandwielen en assen.
CARDANAS EN ACHTERBRUG: Steekassen, lagers en overige inwendige delen als pignon,
kroonwiel, differentieeltandwielen en satellieten.
REMMEN: Bedieningsmechanisme, hoofdremcilinder inclusief vacuümpomp alsmede de
leidingen, remklauwen, wielremcilinders en de mechanische inrichting van de parkeerrem.
Uitgezonderd remblokken, schijven, remschoenen en trommels in geval van slijtage.
ABS: Wielsensoren met ringen alsmede de ABS-pomp, computer en uitlezen ingeval van een
defect aan voornoemde componenten.
AIRBAG: Clockspring, sensoren, stoelmat, airbagunit alsmede de computer en uitlezen ingeval
van een defect aan voornoemde componenten.
AUDIO/NAVIGATIESYSTEMEN: Audio en navigatie units (af-fabriek) met uitzondering van
defect display door onjuist gebruik, speakers, bedrading, CD’s/DVD’s en updates of
instellingen.
AIRCO: Aircocompressor, leidingen, sensoren, condensor, verdamper en afvulwerkzaamheden
in geval van een defect aan voornoemde componenten. Uitgesloten zijn standaard service
werkzaamheden, reinigingen, pollenfilters, aandrijfriemen en schade t.g.v. inslag.
STUURINRICHTING: Stuurhuis, stuurbekrachtigingspomp/motor inclusief leidingen alsmede
de stuur- en spoorstangen inclusief hun kogels.
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ELEKTRISCHE INSTALLATIE: Startmotor, dynamo, centrale regeleenheid van
ontsteking/inspuiting, kachel- en voor ruitenwisser motor. Alsmede de CPV inclusief
portiermotoren, raammechanisme en motor. Uitgezonderd: bedradingen, afstandsbedieningen,
startaccu en batterijen.
CARROSSERIEDELEN: Motorkap- en achterklep ontgrendeling, scharnier mechanismen van
portieren, motorkap en achterklep. Uitgezonderd cosmetische aspecten in- exterieur en
waterinfiltratie door verstopping of onjuist gebruik.
WIELOPHANGING: Draagarmen, schroefveren, fuseekogels, lagers en naven. Uitgezonderd zijn
de schokdempers inclusief alle montagepunten en overige montage- en
afdichtrubbers/hoesjes.
Uitsluitingen: Alle overige niet genoemde componenten alsmede montage- en afdichtrubbers,
carrosserie, glas van ramen en lichtunits, banden, velgen, interieur, elektrische bedrading,
onderhouds-, afstel-, controle-, reiniging- en (af)vul werkzaamheden. Alsmede software
updates. De aan slijtage onderhevige componenten en gebreken ten gevolge van ondeskundig
gebruik, schade en gevolgschade door nalatigheid zijn eveneens uitgesloten.
Best-Buy plus garantie: Dekking tot € 3.000 over gehele looptijd volgens Premium
bepalingen. Aantoonbaar onderhoud volgens fabrieksvoorwaarden. Maximale kilometrage is
30.000 km na aflevering. Eigen risico per reparatie bedraagt € 45, -.
Dichtbij Garantie Service: Service voor reparatiebedragen onder 500 euro en buiten een
straal van 30 km van Soest. Eigen risico in Best-Buy Plus € 95 per reparatie, geen vergoeding
vervangend vervoer. Banden zijn uitgesloten.
Buitenland dekking: Garantiereparatiekosten in het buitenland vallen binnen de dekking.
Voor het geven van de reparatieopdracht dient vooraf contact opgenomen te worden met
QuickServ. Vergoeding is volgens prijspeil QuickServ.
Vervangend vervoer: Vervangend vervoer dient bij het gereed melden op dezelfde dag te
worden ingeleverd. Service is exclusief brandstof (afgetankt retour). Eigen risico vanaf 2e
schadegeval bedraagt € 395,- per geval.
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