
ETU Guld EL
ETU Guld EL er vores mest omfattende
bilejerskifteforsikring. Den omfatter, med 
nogle få undtagelser, de elektriske og 
mekaniske komponenter som indgår i 
forsikringspolicen. Dog med undtagelse som 
typiske sliddele.

• Tegnes på el-biler, som er maks. 7 år 
gamle.

• Gælder i den angivne garanti periode, 
dog højst til 150.000 km.

• Maks erstatning 50.000 kr. pr. skade. 
Ingen selvrisiko.

• Ubegrænset årlig kørestrækning.
• Hvis du når den øverste kilometergrænse i 

forsikringsperioden stopper din forsikring 
ikke. I stedet ruller den til næste lavere 
niveau under den oprindelige gældende 
bilejerskifteforsikring. Dvs. at køretøjets 
kilometerstand på skadestidspunktet afgør 
dækningens omfang, og man er således 
dækket i hele den periode, der er angivet 
på forsikringspolicen.

Spørgsmål og svar
Hvordan tegner jeg ETU Guld EL?
ETU Guld EL tegner du igennem din bil-
forhandler, når du køber en ny eller brugt
el-bil.

Hvad omfatter ETU Guld EL?
ETU Guld EL omfatter fejl på de fleste
elektriske og mekaniske komponenter, som
indgår i forsikringspolicen. Fuldstændige vilkår
fremgår af forsikringsbetingelserne.

Hvad kræves der for at ETU Guld EL gælder?
Servicen skal overholdes ift. producentens
fastsatte serviceintervaller i den tid forsikringen
er gældende.

Hvor gælder ETU Guld EL?
Den gælder i alle EU-lande og lande tilknyttet
EØS. Kontrollér, hvad der gælder for det
pågældende land, inden du rejser.

Hvordan forlænges forsikringen?
Kontakt din bilforhandler eller ETU Forsikring
for at forlænge forsikringen.

Kan jeg overdrage ETU Guld EL?
Ja, bilejerskifteforsikringen kan overdrages,
såfremt forsikringstager sender en skriftlig
anmodning til ETU Forsikring.

Skade på bilen – hvad gør jeg?
Kontakt din forhandler for anbefaling af
værksted. Udfyld skadesanmeldelsen sammen
med dit værksted via vores hjemmeside
www.etuforsikring.dk.

Når vi har modtaget din skadesanmeldelse, 
udfører vi en hurtig, kompetent og objektiv 
skadesopgørelse. Skadesvaret sendes skriftligt 
til dit værksted.
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For mere information:
info@etuforsikring.dk

74 72 86 00
www.etuforsikring.dk

GULD



FORSIKREDE 
KOMPONENTER
 
 
ü	Elektrisk drev

ü	Kølestystem

ü Differentiale/slutgear

ü	Drivaksler

ü	Batteri

ü	Motorelektronik/elektriske enheder

ü	Aircondition/klimaanlæg

ü	Styresystem

ü	Hjulophæng

ü	Sikkerhed

ü	Bremsesystem 
 
ü Øvrigt 

SE FULDSTÆNDIG OMFANG OG UNDTAGELSER  
PÅ POLICE OG BETINGELSER

Elektrisk drev: elektrisk varmekilde til kabineopvarmning, 
elektrisk bremsekraftforstærker, elektrisk klimakompressor, 
drivlinjens elektromotorer, netladeapparat integreret i bilen
(dog ikke ladekablet), højspændingskabler, køleventilator til 
driftsbatteriet, motorens elektronikstyring, spændingsom-
former til bilens elektriskesystem, styreenhed til driftsbatteri,
transformer til bilens system

Kølesystem: varmeveksler, køleblæsermotor, ventilator-
forbindelse, termokontakt

Differentiale/slutgear: alle elektriske og mekaniske 
komponenter

Drivaksler: kardanaksel, kardanakselled, drivaksler og 
drivakselled

Batteri: elektriske bilbatteri til fremdrift, udtaget lejede/ 
leasede batterier

Motorelektronik/elektriske enheder: kørecomputer, varme- 
og friskluftblæsermotor, kombiinstrument, læsespole, sikrings-
boks, horn, starter, styreendhed (uden navigation, interiørlys,
undervogn, multimedier, radar), viskermotor, motor til rudeop-
træk, rudekontakt, styreenhed til rudeoptræk, varmeelementer 
til forrude (undtagen brudskader), varmeelementer til elbag-
rude (undtagen brudskader), motor til skydetag, kontakt, 
skyde- tag, styreenhed, dør-/bagklaplås, dørstyreenhed, 
centrallås motor, centrallås kontakt, styreenhed til centrallås, 
xenon/LED forlygte funktionsfejl, sprinklermotor og 
fartpilotarm

Aircondition/klimaanlæg: klimakompressor,klimakonden-
sator, klimaventilator, styreenhed til klima, klimafordamper, 
betjeningspanel til automatisk klimaanlæg

Styresystem: elektrisk ratlås, elektrisk servomotor, elektriske 
dele af styringen, hydraulikpumpe (styretøj), styrehus inklusive 
alle indvendige dele, servopumpe, tandstang

Hjulophæng: alle elektriske og mekaniske komponenter

Sikkerhed: airbagstyreenhed, kollisionssensor, elektriske stik-
forbindelser, selestrammer, kabelsæt, ratkontaktdel, sensor til 
dæktrykskontrolsystem, styreenhed til dæktrykskontrolsystem

Bremsesystem: ABS-hjulomdrejningssensor, ABS-hydraulik-
enhed, ABS-styreenhed, bremsekraftbegrænser, bremse-
kraftregulator, bremsekraftforstærker, bremsekaliber, hoved-
bremsecylinder, trykregulator til hydropneumatik, tryk-
beholder til hydropneumatik, hjulcylinder til tromlebremse, 
styreenhed til håndbremse, vakuumpumpe

Øvrigt: olie, kølervæske, kølemedie e.l., der skal skiftes i 
forbindelse med forsikringsreparation


