
TILLÆGSFORSIKRING SDS  
SERVICEAFTALE

BASIS+
Omfatter  

motor,  
gearkasse,  
drivaksler & 

turbo.

INGEN  
SELVRISIKO



FORSIKREDE
KOMPONENTER
• Motor
• Koblingsgear/automatisk gear 
• Turbo 
• Differentiale/slutgear
• Drivaksler
• Øvrigt

Motor: Motorblok, topstykke, alle indvendige elektriske  
og mekaniske komponenter i disse inkl. toppakning. 
Svinghjulsskive med tandkrans, bundkar, spænderulle  
til tandrem, tandrem og venderulle til tandrem

Koblingsgear/automatisk gear: Styreenhed/mechatro-
nic og gearkassehus samt alle indvendige komponenter. 
Trykplade, dobbeltkobling til dobbeltkoblingsgearkasse, 
konverter, koblingshovedcylinder og koblingsslavecylin-
der. Mekanisk havari af kobling inkl. hydrauliske cylindre, 
koblingshovedcylinder, koblingsslavecylinder og kob-
lingsaktuator

Turbo: Alle elektriske og mekaniske komponenter i  
fabriksmonteret turbosystem og intercooler

Differentiale/slutgear: Alle indvendige mekaniske  
komponenter Drivaksler: Kardanaksel, kardanakselled, 
drivaksler og drivakselled

Øvrigt: Olie, kølervæske, kølemedie eller lignende der  
skal skiftes i forbindelse med forsikringsreparation

Dagens biler indeholder avanceret elektronik og mekanik 
med op til 40.000 komponenter. En skade kan blive en dyr 
og ubehagelig overraskelse. Vi tilbyder en forsikring, der 
opfylder dine krav til tryghed.

SDS SERVICEAFTALE  
FORSIKRING BASIS+

Serviceaftale forsikring Basis+ omfatter hele drivlinjen  
inklusiv motor, gearkasse, drivaksler & turbo. 
• Tegnes på biler, som er maks. 12 år gamle.
• Gælder i den angivne garanti periode, dog højst  
 til 300.000 km.
• Maks erstatning 40.000 kr. pr. skade. Ingen selvrisiko. 
• Ubegrænset årlig kørestrækning.

SPØRGSMÅL OG SVAR
Hvordan tegner jeg Serviceaftale forsikring Basis+?
Serviceaftale forsikring Basis+ tegner du som et tillæg  
til din Tryghedsaftale.

Hvad omfatter SDS Serviceaftale forsikring Basis+?
Den omfatter fejl på de elektriske og mekaniske  
komponenter, som indgår i forsikringspolice.  
Fuldstændige vilkår fremgår af forsikringsbetingelserne.

Hvad kræves der for at SDS Serviceaftale  
forsikring Basis+ gælder?
Servicen skal overholdes ift. producentens fastsatte  
serviceintervaller.

Hvor gælder SDS Serviceaftale forsikring Basis+?
Den gælder i alle EU lande og lande tilknyttet EØS.  
Kontrollér, hvad der gælder for det pågældende land,  
inden du rejser.

Skade på bilen – hvad gør jeg?
Find dit lokale SDS værksted på sds.dk, eller kontakt  
SDS Callcenter på 76153000 / Call@sds.dk.  

Udfyld skadesanmeldelsen sammen med værkstedet  
via etuforsikring.dk.  
Når ETU har modtaget din skadesanmeldelse, udfører de 
en hurtig, kompetent og objektiv skadesopgørelse.  
Skadesvaret sendes skriftligt til SDS.



Find dit lokale SDS værksted på sds.dk, eller kontakt 
SDS Callcenter på 76153000 / Call@sds.dk.   

 


