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FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
MOTOR (för framdrift av bilen)
Motor, motorblock, cylinderblock och motorns inre delar.
BRÄNSLESYSTEM
Bensin- och dieselbilar.
Bränslesystem inkl pumpar, insprutare, tankarmatur, givare
och styrsystem (ej bränsletank, ledningar och filter).
Gasdrift.
Gasfördelare, gasregulator, givare, ventiler, sensorer och
stegmotor (ej bränsletank, ledningar och filter).
INSUG/AVGASSYSTEM
Grenrör, avgasturbo, kompressor, laddluftkylare, lambdasond,
partikelfilter och katalysator (endast vid felaktiga avgasvärden)
inkl styrsystem.
KYLSYSTEM
Motorns kylsystem, oljekylare och kylare.
TÄNDNING & REGLERSYSTEM
Tändsystem inkl styrsystem (ej tändstift/glödstift och startbatteri/
förbrukningsbatteri).
ELSYSTEM MOTOR
Generator, startmotor och motorns styrelektronik.
KRAFTÖVERFÖRING
Kraftöverföring inkl elektriska styrsystem (ej slitna lamellbelägg och
följdskador) och hjullager.

BROMSSYSTEM
Bromsservo, huvudcylinder, låsningsfria bromsar inkl styrsystem
och vakuumpump.
STYRNING
Styrväxel, pump, styrsystem (ej styrstag, styrstagsändar eller
rattaxel) och pump till luft och hydraulfjädring.
ELEKTRONIK
Huvudcentralelektronikmodul, OBD, kombinationsinstrument, färddator, farthållare, regnsensor (inkl reglage, givare och styrsystem),
rattlås/ tändningslås, kortläsare.
LED-, laser- och xenonljus, avser fabriksmonterade huvudstrål
kastare inkl givare och styrsystem (ej glas).
Elektrisk parkeringsbroms d v s elektrisk funktion i bromsok inkl
styrsystem.
KLIMATANLÄGGNING
Fabriksmonterad klimatanläggning inkl givare, spjällmotorer
och styrsystem.
SÄKERHETSSYSTEM
Airbag inkl givare, säkerhetsbälten, sträckare och styrsystem.
Antisladd/-spinnsystem inkl givare och styrsystem och
fabriksmonterad dieselvärmare.
FABRIKSMONTERADE AKTIVA SÄKERHETSSYSTEM
Emergency Brake Assistance EBA, HBA, Ready Alert Brake RAB,
Emergency Brake Light EBL, Hill Start Assist HSA, Lane Departure
Warning LDW, Roll Movement Intervention, Whiplashskydd.
Forts. på baksidan.

FABRIKSMONTERAT INFORMATIONS- OCH
KOMMUNIKATIONSSYSTEM
Ljudanläggning, auxuttag, USB och Bluetooth, antenn, antennförstärkare, GPS, bildskärmar/display, parkeringshjälp inkl givare, Multifunktionsdisplay (R-link) samt telefon inkl. handsfree och mikrofon.
KONSUMENT PERSONBIL
Försäkringen gäller till dess att bilen körts 12 000 mil (15 000 mil om
du köpt din Renault personbil hos en av Renault och av Renault
Försäkring auktoriserad svensk Renaulthandlare) eller är 8 år gammal
räknat från första registreringsdagen.

SJÄLVRISKER
KONSUMENT – PERSONBIL
– Om bilen vid skadetillfället körts högst 5 000 mil
är självrisken 2 000 kr.
– Om bilen körts 5 000 –8 000 mil
är självrisken 20 % av skadekostnaden, dock minst 2 000 kr.
– Om bilen körts 8 000 –10 000 mil
är självrisken 25 % av skadekostnaden, dock minst 3 500 kr.
–O
 m bilen körts 10 000 –12 000 mil
är självrisken 30 % av skadekostnaden, dock minst 5 500 kr.
– Om bilen körts 12 000 –15 000 mil är självrisken 35 % av
skadekostnaden, dock minst 7 500kr.
Fullständiga villkor finns på renaultforsakring.se
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