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ETU Guld
ETU Guld er vores mest omfattende  
brugtbilsforsikring. Den omfatter, med nogle få 
undtagelser, alle elektriske og mekaniske  
komponenter. Dog med undtagelse som  
typiske sliddele.

• Tegnes på biler, som er maks. 7 år gamle.
• Gælder i den angivne garanti periode, dog 

højst til 150.000 km.
• Maks erstatning 50.000 kr. pr. skade. Ingen 

selvrisiko. 
• Ubegrænset årlig kørestrækning.
• Hvis du når den øverste kilometergrænse 

i forsikringsperioden stopper din forsikring 
ikke. I stedet ruller den til næste lavere 
niveau under den oprindelige gældende 
garantiforsikring. Dvs. at køretøjets alder og 
kilometerstand på skadestidspunktet afgør 
dækningens omfang, og man er således 
dækket i hele den periode, der er angivet på 
forsikringspolice.

Spørgsmål og svar
Hvordan tegner jeg ETU Guld?
ETU Guld tegner du igennem din bilforhandler, 
når du køber en ny eller brugt bil. 

Hvad omfatter ETU Guld?
ETU Guld omfater fejl på de elektriske og  
mekaniske komponenter, som indgår i  
forsikringspolice. Fuldstændige vilkår fremgår af 
forsikringsbetingelserne.

Hvad kræves der for at ETU Guld gælder?
Servicen skal overholdes ift. producentens 
fastsatte serviceintervaller.

Hvor gælder ETU Guld?
Den gælder i alle EU lande og lande tilknyttet 
EØS. Kontrollér, hvad der gælder for det  
pågældende land, inden du rejser.

Hvordan forlænges garantien?
Kontakt din bilforhandler eller ETU Forsikring 
for at forlænge garantien.

Kan jeg overdrage ETU Guld?
Ja, bilejerskifteforsikringen kan overdrages, 
såfremt forsikringstager sender en skriftlig 
anmodning til ETU Forsikring.

Skade på bilen – hvad gør jeg.
Kontakt din forhandler for anbefaling af  
værksted. Udfyld skadesanmeldelsen sammen 
med dit værksted via vores hjemmeside  
www.etuforsikring.dk.  
 
Når vi har modtaget din skadesanmeldelse, 
udfører vi en hurtig, kompetent og objektiv 
skadesopgørelse. Skadesvaret sendes skriftligt 
til dit værksted. ETU Forsikring A/S  

Hærvejen 8, 6230 Rødekro

For mere information:
info@etuforsikring.dk

74 72 8600
www.etuforsikring.dk

Markedets mest  
omfattende  
bilejerskifte 
forsikring 



FORSIKREDE 
KOMPONENTER

ü	Motor

ü	Koblingsgear/automatisk gear

ü	Olielækage

ü Kobling

ü	Kølesystem

ü Turbo

ü Udstødningsanlæg

ü	Brændstofsystem

ü Differentiale/slutgear

ü	Drivaksler

ü	Bremsesystem

ü Hjulophæng

ü	Styresystem

ü Elektrisk drev

ü Hybrid drev

ü	Motorelektronik/elektriske enheder

ü Aircondition/klimaanlæg

ü Sikkerhed

ü	Øvrigt 
 

Motor: Pakringshus, indvendige dele med forbindelse til  
oliekredsløbet i motor, oliekøler, motorblok, knastakselhus, 
olietrykskontakt, oliefilterhus, oliestandssensor, bundkar,  
svinghjulsskive med tandkrans, spænderulle til tandrem,  
styrehusdæksel, tandrem, venderulle til tandrem,  
ventilstammepakning, topstykke, toppakning

Koblingsgear/automatisk gear: Gearkassehus inkl. alle ind-
vendige elektriske og mekaniske komponenter, indvendige dele 
af den automatiske gearkasse, gearvælger, styreenhed/me-
chatronic. Mekanisk havari af kobling inkl. hydrauliske cylindre, 
koblingshovedcylinder, koblingsslavecylinder, koblingsaktuator

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

Kobling: Mekanisk havari af kobling inkl. hydrauliske cylindre,
kølesystem, varmeveksler, køleblæsermotor, ventilator- 
forbindelse, termokontakt, termostat, termostathus, vandkøler 
(motor), vandpumpe, ekstra vandpumpe

Kølesystem: Varmeveksler, køleblæsermotor, ventilator- 
forbindelse, termokontakt, termostat, termostathus, vandkøler 
(motor), vandpumpe, ekstra vandpumpe, oliekøler

Turbo: Alle elektriske og mekaniske komponenter i fabriks- 
monteret turbosystem, intercooler 

Udstødningsanlæg: EGR-køler, EGR-ventil, ADBLUE  
indsprøjningsdyse, ADBLUE indsprøjningspumpe og ADBLUE-
indsprøjningstank, Noxsensor

Brændstofsystem: Indsprøjtningspumpe, elektriske dele af 
motorstyringen, højtrykspumpe, kompressor, brændstofpum-
pe, forfødepumpe, injektorer, luftmassemåler, lambdasonde og 
tankarmatur, spjældhus

Differentiale/slutgear: Alle elektriske og mekaniske  
komponenter

Drivaksler: Kardanaksel, kardanakselled, drivaksler og  
drivakselled

Bremsesystem: ABS-hjulomdrejningssensor, ABS-hydrauliken-
hed, ABS-styreenhed, bremsekraftbegrænser, bremse- 
kraftregulator, bremsekraftforstærker, bremsekaliber, hoved-
bremsecylinder, trykregulator til hydropneumatik, trykbeholder 
til hydropneumatik, hjulcylinder til tromlebremse, styreenhed til 
håndbremse, vakuumpumpe

Hjulophæng: Alle elektriske og mekaniske komponenter

Styresystem: Elektrisk ratlås, elektrisk servomotor, elektriske 
dele af styringen, hydraulikpumpe (styretøj), styrehus inklusive 
alle indvendige dele, servopumpe, tandstang 

Elektrisk drev: Elektrisk varmekilde til kabineopvarmning, 
elektrisk bremsekraftforstærker, elektrisk klimakompressor, 
drivlinjens elektromotorer, netladeapparat integreret i bilen 
(dog ikke ladekablet), højspændingskabler, køleventilator til 
driftsbatteriet, motorens elektronikstyring, spændingsomformer 
til bilens elektriskesystem, styreenhed til driftsbatteri,  
transformer til bilens system

Hybrid drev: Elektrisk vandpumpe til hybridmotor, elmotor 
til hybridmotor, elektronisk styreenhed til batteri i hybridbil, 
plugin netladeapparat integreret i bilen (dog ikke ladekablet), 
generator til hybridmotor, gearkasse til hybridmotor, højvolts 
DC/DC-omformer, højspændingskabler, køler til hybridbatteriet, 
elektronikstyring til hybridmotor, ventilator til hybridbatteri, 
spændingsomformer, styreenhed til hybridmotor, transformer 
til hybridsystem, 12V, DC/DC-omformer

Motorelektronik/elektriske enheder: Kørecomputer, elek- 
triske dele af tændingssystemet, generator, friløb, regulator, 
varme- og friskluftblæsermotor, kombiinstrument, læsespole, 
sikringsboks, horn, starter, generator, styreendhed (uden  
navigation, interiørlys, undervogn, multimedier, radar),  
forgløderelæ/-styreenhed + gløderør, viskermotor, motor til 
rudeoptræk, rudekontakt, styreenhed til rudeoptræk,  
varmeelementer til forrude (undtagen brudskader),  
varmeelementer til elbagrude (undtagen brudskader), motor til 
skydetag, kontakt, skydetag, styreenhed, dør-/ bagklaplås,  
dørstyreenhed, centrallås motor, centrallås kontakt, styreenhed 
til centrallås, xenon/LED forlygte funktionsfejl, difference-
trykssensor, sprinklermotor og fartpilot arm, motortempgiver, 
omdrejningstalsgiver, kamakselgiver og krumtapakselgiver 

Aircondition/klimaanlæg: Klimakompressor,  
klimakondensator, klimaventilator, styreenhed til klima,  
klimafordamper, betjeningspanel til automatisk klimaanlæg

Sikkerhed: Airbagstyreenhed, kollisionssensor, elektriske  
stikforbindelser, selestrammer, kabelsæt, ratkontaktdel, sensor 
til dæktrykskontrolsystem, styreenhed til dæktrykskontrol- 
system

Øvrigt: Olie, kølervæske, kølemedie e.l., der skal skiftes i  
forbindelse med forsikringsreparation
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