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ZEKERHEID IN MOBILITEIT
Na aankoop of onderhoud van een occasion wordt Occasion 
Garant Plan direct voor u geactiveerd en het garantiecertificaat 
voor u opgesteld. Samen met dit certificaat, waar alle details met 
betrekking tot de voertuiggegevens, looptijd en garantieverlener 
op staan vermeld, ontvangt u de garantievoorwaarden. Bewaar 
alle documenten goed, u hebt deze nodig op het moment dat een 
mankement zich voordoet.

Bent u geïnteresseerd in Occasion Garant Plan?
Wij helpen u graag verder!
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FLEXIBELE EN SNELLE CLAIMAFHANDELING
Neem bij een mankement altijd eerst contact op met Autotrust: 
0592 703029. Onze ervaren claimmedewerkers helpen u met het 
vinden van een reparateur. Autotrust is graag betrokken bij de  
diagnose van de garagist en moet eerst toestemming verlenen 
voor er (reparatie)kosten worden gemaakt.
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P O W E R E D  B Y

WIE GEEFT DEZE GARANTIE?
Autotrust is sinds 2005 de specialist op het gebied van 
garantieverzekeringen, zowel voor particulieren als voor 
autobedrijven. Autotrust is voor particulieren de marktleider in 
Nederland. OGP/Autotrust Garantie is verzekerd bij Autotrust 
Europe  B.V. Autotrust Garanties worden voor 100% verzekerd 
bij Various Underwriters at Lloyd’s te London. Autotrust wordt 
gereguleerd en gecontroleerd door de Autoriteit Financiële 
Markten.
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* Voor een uitgebreide omschrijving van de acceptatierichtlijnen van Occasion 
Garant Plan verwijzen we u naar de Garantievoorwaarden.

P O W E R E D  B Y

Aanschaf en onderhoud van een occasion gaan vaak gepaard met 
vragen en onzekerheid. Al staat de verkoper in voor de kwaliteit van 
de auto, kan er aan elke auto iets kapot gaan. De fabrieksgarantie op 
nieuwe auto’s verloopt al na twee jaar en u wilt met uw occasion niet 
voor onverwachte reparatiekosten komen te staan. Occasion Garant 
Plan beperkt dit risico aanzienlijk.

OCCASION GARANT PLAN (OGP)
Uw occasion komt in aanmerking voor Occasion Garant Plan* als 
deze minder dan 200.000 kilometer heeft gereden en jonger is dan 
tien jaar. Het Occasion Garant Plan beschermt u tegen onverwachte 
reparatiekosten en biedt een volledige vergoeding van arbeidskosten. 
Bovendien worden materiaalkosten vergoed prorata de effectieve 
kilometerstand. 
Per schadegeval geldt een 
vergoeding van maximaal 
€ 3.000,-.

Occasion Garant Plan 
is verbonden aan het 
voertuig en wordt bij 
verkoop overgedragen aan 
de nieuwe eigenaar. De 
garantiedekking is geldig 
in Nederland, maar ook bij 
zaken- en vakantiereizen in 
Europa. Voor de garantie is het van belang dat het door de fabrikant 
voorgeschreven onderhoud tijdig wordt uitgevoerd.
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Occasion Garant Plan
Arbeidsloon altijd 100% vergoed!
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DE DEKKING
Occasion Garant Plan biedt dekking op de onder de garantie 
vallende reparaties gedurende de looptijd (6 of 12 maanden), 
ongeacht het aantal claimgevallen en gereden kilometers. Occasion 
Garant Plan biedt daarin twee mogelijkheden:

OCCASION GARANT PLAN BASIS
Bij OGP Basis geldt de garantie voor de motor, transmissie en 
aandrijving.

OGP Basis                    tot 200.000 km/10 jaar

MOTOR: achter hoofdafdichting, automatische koppeling, 
cilinderblok, cilinderbussen, cilinderkop, cilinderkoppakking, 
cilinderpakkingen, distributietandwielen, distributieriem (de 
reguliere vervanging volgens het merk voorgeschreven onderhoud 
is niet gedekt), drijfstangen, drijfstanglagers, hydraulische lifters, 
inwendige lagers, kettingen, klepgeleiders, kleppen, klepveren, 
krukas, krukaslagers, krukaspoelie, nokkenas, nokkenasriem, 
nokkenaslagers, nokvolgers, oliepomp, oliepompaandrijving, 
spanners, starterkrans, stoterwiel, stroomverdeleras, tuimelaaras,  
zuigerpennen, zuigers, (breuk van) zuigerveren. 

HANDMATIGE TRANSMISSIE: assen, drukstang/schakelstang, 
lagers en lagerschalen, selecteerassen, selecteervorken, 
synchromesh ringen en naven, tandwielen, verlengas. 

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE: aandrijfkettingen, afdichtingen, 
hydraulische regeleenheid, kleppen, kleppenblok, koppelingen, 
lager plus vergrendelingshendel, lagers en lagerschalen, modulair 
ventiel, olieafdichting ingaande as, oliepomp, rembanden, servo’s.
 

AANDRIJVING: aandrijfassen, cardanas, differentieel, 
homokinetische koppelingen, pignon en kroonwiel. 

4-WIELAANDRIJVING: assen, differentieel achteras, differentieel 
vooras, homokinetische koppelingen. 

OGP Plus                         tot 150.000 km/8 jaar
(Deze garantie is gelijk aan OGP basis plus onderstaande)

MOTOR: inlaatspruitstukken, motorsteunen, turbo/intercooler, 
uitlaatspruitstukken. 

HANDMATIGE TRANSMISSIE: hoofd- en hulpkoppelingcilinder, 
koppelingskabel, pedaalunit, tandwielen overdrive, assen 
overdrive,  lagers overdrive. 

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE: koppelomvormers, tandwielen. 

KOELSYSTEEM: thermostaathuis, thermostaat motor, thermostaat, 
viscokoppeling ventilator, waterpomp, elektr. controle-eenheden, 
oliekoeler, temperatuurmeter. 

4-WIELAANDRIJVING:  cardanas.  

REMSYSTEEM: ABS-kleppenblok, ABS-pomp en controle-eenheid, 
hoofdremcilinder, wielremcilinders, remklauwen, remservo, 
ABS-sensoren, vacuumpomp, drukregelaar, handremkabels, 
rempedaalunit, zelfstellende mechanisme. 

WIELOPHANGING: draagarmen, kogels, lagerschalen, pomp, 
regelklep, reservoir, schokdempers, SLS/luchtvering, veren, 
wiellagers, rubbers (draagarmen/ophanging), ashoezen. 

STUURINRICHTING: drukpijpen, heugel en tandwiel, 
koppelingen, reservoir, spoorstangen en spoorstangeinden, 
stuurbekrachtigingsunit met pomp, stuurhuis, stuurkolom, 
stuurstanghuis, hefmechanisme. 

BRANDSTOFSYSTEEM: brandstofmeter, brandstofpomp, D.I.S.  
(diesel inspuitsyteem), koudstartinjector, luchtstroommeter, 
ontsteking en bediening, opwarmregelaar, regel- en 
verdeelsysteem van D.I.S., tankzendereenheid, af-fabriek 
bobines, ECU, drukregelaar, elektromagnetische uitschakeling, 
elektronische ontsteking, gasklephuis, gloeibougies, injectoren, 
inspuitpomp, overtoeren brandstofafsluitklep, sensoren, 
verstuivers. 

EMISSIESYSTEEM: egr-klep, lambdasonde, uitlaat (intern defect). 

ELEKTRONICA: claxon, dynamo, indicator richtingaanwijzer, 
kachelmotor, motor ruitbediening, motor van de ruitensproeiers, 
ruitenwissermotor, spanningsregelaar, startmotor (inwendige fout), 
stroomverdeler, ventilator koelsysteem, af-fabriek alarmsysteem, 
af-fabriek startonderbreker, cruise-controlunit, elektromagneten 
cent. deurvergrendeling, motor achterruit wiswasinstallatie, 
motor elektrisch schuifdak, motor elektrische antenne, motor 
elektrische buitenspiegels, motor koplampafstelling, motoren 
centrale deur-vergrendeling, relais, toerenteller, regeleenheid 
parkeerhulpmiddelen, motor van het cabriodak.

AIRCONDITONING: compressorpomp, condensor, elektronische 
controle-eenheid (ECU), magnetische koppeling en kleppen, 
reservoir, sensoren, ventilatorcontrole en sensoren, verdamper. 

OCCASION GARANT PLAN PLUS
Bij OGP Plus wordt de Basis dekking verder uitgebreid met: 


