1 års JMAS Garanti - For JMAS Approved biler
Motor
Motorblok, krumtaphus, topstykke, toppakning, bundkar, oliekøler,
olietrykskontakt, oliefilterhus, samt alle oliesmurte indvendige dele; svinghjul,
startkrans, tandrem eller kæde med strammerhjul.
Brændstofanlæg
Elektronisk indsprøjtningsanlæg med følgende dele: Styreenhed,
termoelement, spjældhusstyring, luftmængdemåler, forpumpe,
indsprøjtningsdysser/-ventiler, tomgangs styreventil. brændstofpumpe,
turbolader og kompressor.
Elektrisk anlæg
Starter, generator med regulator, elektronisk tændingsanlæg med følgende
dele: Tændspole, kontrolenhed, følere, tændingstransistorer, tændkabel,
elektriske ledninger for det elektroniske indsprøjtnings anlæg, sikringsboks og
forvarmerelæ (diesel).
Gearkasse
Gearkassehus og alle indvendige dele, inklusive bånd og koblinger,
momentomformer, styreaggregat for automatgearkasse hovedmodul for
elektronisk styreenhed for automatgearkasse.
Transmission
Transmissionshus, (for- og baghjulstræk) inklusive alle indvendige dele.
Kardanaksler, drivaksler, homokinetiske led, og kardanled.
Styretøj
Mekanisk eller servo styretøj med alle indvendige dele, servopumpe med alle
indvendige dele.
Bremser
Hovedbremsecylinder, bremseforstærker, bremsekraftudligner,
bremsekraftbegrænser, hjulbremsecylinder, vakuumpumpe.
Hydraulik

Hydraulikpumpe, trykregulator, højdekorrektør, fjederkugler, hydraulisk
akkumulator
Komfort elektronik
Vinduesviskermotor for- og bag, lygteviskermotor, varmluftblæser,
ekstrablæser, horn, skade på ECU styreenheden, relæ, afbryder,
vinduesmotor (ikke brudskader), bagrudens varmeelement (ikke brudskader)
soltagsmotor, centrallåsesystem: Afbryder, magnetspoler, centrallås-motorer,
dørlåse, styreenheden. (Undtaget er ledninger og ledningsforbindelser).
Klimaanlæg
Klimaanlægget med følgende dele: Kompressor, kondensator med ventilator,
hjælpeventilator, fordamper, freon.
Kølesystem
Køler, varmeapparat, termostat, vandpumpe, oliekøler for
automatgearkassen, visco-, termoventilator, ventilatorkobling,
termostatafbryder.
Køredynamik system
ABS system med følgende dele: Elektronisk styreenhed, hydraulikenhed,
hjulsensorer og -kontakt; ASR med følgende dele: Hjulsensorer, -kontakt,
hydraulikenhed, hydraulisk akkumulator, ladepumpe. Automatisk
spærredifferentiale (fx ASD) og Elektronisk stabiliseringssystem (fx ESP, ABC)
med følgende dele: Elektronisk styreenhed, hydraulikenhed, hjulsensorer og
kontakt.
Automatisk 4 hjuls træk med følgende dele: Elektronisk styreenhed,
hydraulikenhed, hydraulikpumpe, og -beholder, hjulsensorer, styrevinkel
følere og - kontakter, ladepumpe og -kontakt.
Sikkerhedssystem
Kontrolsystemer for airbag, og selestrammere.
Udstødningsanlæg
Katalysator, partikelfilter, dog undtaget påfyldning af væske, samt defekt
opstået som følge af kortturs kørsel.

Dækning
De ovenfor specifikt nævnte komponenter er dækket, af denne sikring, og er gældende udelukkende, for den beskrevne ejer, og det beskrevne køretøj, samt periode. De
nævnte hovedgrupper og komponenter er definitive.
Jørgen Mølgaard A/S, yder erstatning når en af de nævnte komponenter har mistet sin funktionsdygtighed, og derved kræver reparation. Mistet funktionsdygtighed
defineres ved at delen er gået i stykker, en mindre funktionsstøj der ikke påvirker bilens øvrige drift regnes derfor ikke som en defekt, men som værende det man må
påregne ved køb af en brugt bil. Eventuelle omkostninger til fragt af bilen, til værkstedet er ikke inkluderet.
En forudsætning for garantiens opretholdelse er at bilen serviceres, af Jørgen Mølgaard A/S., eller som min. af et autoriseret BMW (For BMW biler) Honda (For Honda
biler) værksted og kun ved forudgående aftale.
Betingelser / begrænsninger
For biler der har kørt over 160.000 på skadestidspunktet er der en egenbetaling på 25% af faktura beløbet, efter 6 måneders eje. Dækningen gælder kun ved reparation
foretaget hos Jørgen Mølgaard A/S
Såfremt der benyttes andre værksteder skal dette være autoriseret BMW (For BMW biler) Honda (For Honda biler) skal dette godkendes inden påbegyndelse af Jørgen
Mølgaard A/S. I disse tilfælde dækkes 50% af de samlede udgifter ved faktura udstedt til Jørgen Mølgaard A/S, de resterende 50% af fakturaen afregnes af ejeren, direkte
med det pågældende værksted, der dækkes ikke erstatningsbil i disse tilfælde.
Der dækkes ikke skader på dele der kan betegnes som sliddele, herunder, men ikke begrænset hertil:
Batterier, gløderør, tændrør, viskerblade, filtre, dæk, bremsesliddele, udstødning, hjulophæng, styretøjsdele, remme, strammere, generatorfriløb, pærer inkl xenon.
Sædevarme, Navigation, telefon, DVD, og andet multimedie udstyr er ikke omfattet af denne dækning.
Det er købers ansvar at reklamere straks efter overtagelse af bilen over skader på disse dele.
Enhver dækning bortfalder såfremt skaden er opstået som følge af fejlhåndtering, deltagelse i væddeløb, ekstremt hårdt og forkert brug af bilen, samt ved ændring af
bilen, herunder tuning/optimering.
Biler op til 6 år, op til 170.000 km, 1 års / 30.000km dækning
Biler op til 8 år, op til 200.000 km, 6 mdr / 15.000 km dækning
I det omfang det er muligt stilles erstatningsbil gratis til rådigved ved aftalte reparationer.

