
JUST FIX IT
Maximal ersättning per skada för Just Fix It är 40 000 kr inkl. moms. 
Just Fix It upphör då fordonet inom garantiperioden når en ålder av 12 år eller 180 000 km.

Rätt till ändringar samt fel i tryck och bild förbehålls. Copyright AutoConcept © 2020. Mer information finns på autoconcept.se  

Motorns kylsystem:
Vattenpump, termostat, expansionskärl, 
tempgivare och kylfläktsmotor.

Turbo/laddluftskompressor:
Turbo och laddluftskompressor samt 
laddtrycksgivare och turboregler-
ingsventil.

Packningar/läckage:
Motorblockets topplockspackning.

Avgasrening/Emission system:
Lambdasond, EGR-ventil och 
avgaskylare.

Elmotorns elektronik: 
ECM styrenheten (huvudstyrenheten för 
elmotorns framåtdrift), DC/AC inverter och 
DC/DC konverter.

Kamrem-/kamkedjehaveri:
Följdskador på motorblock/topplock orsakade 
av brusten kamrem/kamkedja. 

Motorelektronik:
Motorstyrenhet, startmotor, generator, tändkas-

sett, tändspole, motortempgivare, kamaxelgivare, 
vevaxelgivare, insugsrör, gasspjäll, luftmas-

semätare, knacksensor, glödstift och glödrelä.

Motor:
Motorblock, topplock och dess invändigt 
monterade rörliga komponenter inklusive 
oljepump.

Elmotorer: 
Drivlinans elmotorer.

Laddningssystem: 
Fordonets integrerade laddnings- 
styrenhet  (ej laddningskabeln).

Bränslesystem:
Insprutningspump, högtryckspump,  

förmatningspump och tanknivågivare.

Växellåda:
Växellåda och dess invändigt monterade 

rörliga komponenter inklusive växlings-
robot, mekatronik och växellådsstyrenhet.

Koppling:
Mekaniskt haveri av koppling/dubbelkop-

pling, huvudcylinder, slavcylinder, och 
urtrampningslager.

För elfordon och hybrid- 
fordon omfattas även:

Övrigt:
Olja, kylarvätska eller liknande som måste 

bytas i samband med godkänd reparation.
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För mer information:
AutoConcept Insurance AB
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka

Tel 0300- 52 10 00
info@autoconcept.se
www.autoconcept.se

JUST 
FIX IT

Trygghetsgaranti för din bil

Vår erfarenhet — din garanti

AutoConcept har levererat försäkringslösningar  
till fordonsbranschen sedan 1999. 

AutoConcept Insurance AB är av Finansinspektionen 
godkänd försäkringsförmedlare och följer gällande 
lagar och regler för handel med försäkringar. 

Våra produkter är utvecklade för att ge det  
bästa skyddet mot oförutsedda fordonsskador.

Vår specifika erfarenhet och kunskap om  
fordonsförsäkringar gör oss till ett förstahandsval.

På vår hemsida hittar du fler produkter som  
ytterligare kan förenkla ditt fordonsköp och ägande!

Information
Just Fix It utfärdas av din fordonshandlare och admini-
streras av AutoConcept. Notera att innehållet i denna fol-
der är en sammanfattning. Se garantibevis och tillhörande 
villkor för fullständig information.

• Fri årlig körsträcka som begränsas av den totala   
 mätarställningen.
•  Löptid och eventuell självrisk framgår av garantibeviset.
• Gäller svenskregistrerade fordon på upp till 3500 kg. 
• Gäller inom EU/EES och Schweiz

Omfattning
Garantin omfattar skador där funktionen bortfallit på de 
komponenter som nämns i garantibeviset. Just Fix It 
omfattar inte delar som normalt ingår i fordonets under-
hållsservice. Egenskaper som t.ex. hög oljeförbrukning 
eller vibrationer omfattas inte heller.  

Förutsättningar
Just Fix It gäller inte för fel som fanns på fordonet  
vid eller före teckningstillfället (Ursprungliga fel). För att 
Just Fix It skall gälla måste fordonets av fabriken fast- 
ställda serviceintervaller och specifikationer följas.  
AutoConcept avgör om det vid godkänd skada skall  
användas begagnade reservdelar.

Kontakta AutoConcept vid skada. Reparation som 
påbörjas innan godkänt skadesvar bekostas av 
fordonsägaren.

Ersättningsbelopp
Maximalt ersättningsbelopp per skada är 40.000 Kr inkl. 
moms. Arbetskostnad för reparation beräknas enligt 
fabrikens fastställda standardtider. Arbetskostnad ersätts 
med 100%. Reservdelar och förbrukningsmaterial enligt 
nedanståendet tabell:

Fordonets mätarställning vid skadetillfället 
0 km - 100.000 km  100% 
100.001 km - 150.000 km     80% 
150.001 km - 180.000 km    60%

Skada på fordonet – vad gör jag?
Kontakta AutoConcept för hänvisning till verkstad. Fyll i skade-
anmälan tillsammans med verkstaden via vår hemsida. När vi 
mottagit skadeanmälan utför vi en snabb, kompetent och objek-
tiv skadereglering. Skadesvaret skickas skriftligt till verkstaden.


