TOTAL CARE IMPORT - GARANTIEONDERDELEN TCI BEST
AANDRIJVING
aandrijfassen
cardanas
dierentieel
homokinetische koppelingen
pignon en kroonwiel
AIRBAGS
Airbagsensoren
AIRCONDITONING
compressorpomp
intern defect condensor
elektronische controle eenheid (ECU)
magnetische koppeling en kleppen
reservoir
sensoren
ventilatorcontrole en sensoren
verdamper
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
aandrijfkettingen
afdichtingen
hydraulische regeleenheid
kleppen
kleppenblok
koppelomvormers
lager plus vergrendelingshendel
lagers en lagerschalen
modulair ventiel
olieafdichting ingaande as
oliepomp
rembanden
servo's
tandwielen
transmissiesteunen
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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 - B
inspuitpomp
overtoeren brandstofafsluitklep
sensoren
verstuivers - B
ELEKTRONICA
claxon
dynamo
indicator/richtingaanwijzer
kachelmotor
motor ruitbediening
motor van de ruitesproeiers
ruitewissermotor
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 deurvergrendeling
relais
toerenteller
motor van het cabriodak
regeleenheid parkeerhulpmiddelen
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EMISSIESYSTEEM
egr klep
lambda sonde - B
uitlaat (intern defect)
HANDMATIGE TRANSMISSIE
assen
drukstang / schakelstang
lagers en lagerschalen
selecteerassen
selecteervorken
synchromeshringen en naven
tandwielen
verlengas
hoofd en hulpkoppelingcilinder
koppelingskabel
pedaalunit
tandwielen overdrive
assen overdrive
lagers overdrive
KOELSYSTEEM
thermostaathuis
thermostaat motor
thermostaat
viscokoppeling ventilator
waterpomp
elektr.controle eenheden
oliekoeler
temperatuurmeter
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Overige voorwaarden:

MOTOR
achter hoofdafdichting
cilinderblok
cilinderbussen
cilinderkop
cilinderkoppakking
cilinderpakkingen
distributietandwielen
distributieriem - A
drijfstangen
drijfstanglagers
hydraulische lifters
inlaatspruitstukken
inwendige lagers
kettingen
klepgeleiders
kleppen
kleppendeksel
klepveren
krukas
krukaslagers
krukaspoelie
motorsteunen
nokkenas
nokkenasriem - A
nokkenaslagers
nokkenasversteller
nokvolgers
oliepomp
olieaanzuigbuis
oliepompaandrijving
spanners
starterkrans
stoterwiel
stroomverdeleras
tuimelaaras
turbo/intercooler
uitlaatspruitstukken
zuigerpennen
zuigers
(breuk van) zuigerveren

REMSYSTEEM
ABS kleppenblok
ABS pomp en controle eenheid
hoofdremcilinder
wielremcilinders
remklauwen
remservo
ABS sensoren
vacuumpomp
drukregelaar
handremkabels
rempedaalunit
zelfstellend mechanisme
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STUURINRICHTING
drukpijpen
heugel en tandwiel
koppelingen
reservoir
spoorstangen
stuurbekrachtigingsunit met pomp
stuurhuis
stuurkolom
stuurstanghuis
hefmechanisme
WIELOPHANGING
draagarmen
kogels
lagerschalen
pomp
regelklep
reservoir
schokdempers
veren
wiellagers
SLS* / luchtvering
rubbers (draagarmen/ophanging)
ashoezen
4 WIELAANDRIJVING
assen
cardanas
dierentieel achteras
dierentieel vooras
homokinetische koppelingen

Het volgende valt niet onder de garantiebepalingen:
- service-/slijtageonderdelen die tot de reguliere
vervanging bij onderhoud behoren
- de carrosserie: onder andere scharnieren,
portiervergrendelingen, verlichting, rubbers en
te verwachten gebruiksschades
- het interieur: onder andere stoelen, tapijt,
bekleding, verlichting, handgrepen, interieur
systemen, stuurwiel, versnellingspook, pedalen
Verklaring code A en B bij onderdelen:
A: alleen dekking indien onderdeel tijdig is
vervangen tijdens (regulier) onderhoud
B indien kilometerstand hoger dan 150.000, wordt
maximaal 50% van kosten vergoed

