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Bensin-, diesel- och gasbilar

• Elektronik
Huvudcentralelektronikmodul, OBD,
kombinationsinstrument, färddator, farthållare,
regnsensor (inkl. reglage, givare och styrsystem),
rattlås/tändningslås, kortläsare. LED-, laser- och xenonljus,
avser fabriksmonterade huvudstrålkastare inkl. givare och
styrsystem (ej glas) (ej startbatteri/förbrukningsbatteri).

• Motor (för framdrift av bilen)
Motor, motorblock, cylinderlock och motorns inre delar.

• Bränslesystem
Bensin- och dieselbilar: Bränslesystem inkl. pumpar,
insprutare, tankarmatur, givare och styrsystem (ej bränsletank,
ledningar och filter).
Gasdrift: Gasfördelare, gasregulator, givare, ventiler, sensorer
och stegmotor (ej bränsletank, ledningar och filter).

• Insug/Avgassystem
Grenrör, avgasturbo, kompressor, EGR, laddluftkylare,
lambdasond, partikelfilter och katalysator (endast vid
felaktiga avgasvärden), AdBlue system (ej vätskor, tank och
slangar) inkl. styrsystem.

• Kylsystem
Motorns kylsystem, oljekylare och kylare.

• Tändnings- och reglersystem
Tändsystem inkl. styrsystem (ej tänd-/glödstift)

• Elsystem motor
Generator, startmotor och motorns styrelektronik.

• Kraftöverföring
Kraftöverföring, växellåda inkl. elektroniska styrsystem (ej
slitna lamellbelägg och följdskador) och hjullager.

• Bromssystem
Bromsservo, huvudcylinder, låsningsfria bromsar inkl.
elektriska styrsystem, vakuumpump och elektrisk
parkeringsbroms d.v.s. elektrisk funktion i bromsok inkl.
styrsystem.

• Styrning
Styrväxel, pump, styrsystem (ej styrstag, styrstagsändar
eller rattaxel) och pump till luft och hydraulfjädring.

• Klimatanläggning
Fabriksmonterad klimatanläggning inkl. givare, spjällmotorer, styrsystem och fabriksmonterad bränslevärmare.

• Säkerhetssystem
- Krockkudde inkl. givare, säkerhetsbälten, sträckare
och styrsystem
- Antisladd/-spinnsystem inkl. givare och styrsystem

• Fabriksmonterade aktiva säkerhetssystem
-

Collision Mitigation System, CMS
Adaptive Cruise Control, ACC
Distance alert
Collision warning with auto brakes
Driver Alert Control, DAC
Lane Departure Warning, LDW
City Safety
Hill Descent Control, HDC
Roll Stability Assist, RSC
Trailer Stability Assist, TSA
Blind Spot Information, BLIS
Emergency Break Light, EBL
Whiplash Protection System, WHIPS

• Fabriksmonterat informations- och
kommunikationssystem
Ljudanläggning, aux-uttag, USB och Bluetooth,
antenn, antennförstärkare, GPS, bildskärmar/display,
parkeringshjälp inkl. givare, VOC samt telefon inkl. handsfree
och mikrofon.

Konsument personbil
För Volvobilar gäller försäkringen till dess att bilen körts 17.000 mil eller är 8 år räknat från första
registreringsdagen. För övriga fabrikat/märken gäller försäkringen till dess att bilen körts 15.000 mil
eller är 8 år räknat från första registreringsdagen. Försäkringen upphör när en av gränserna uppnåtts.

Självrisker

Version 20211015CB

•
•
•
•

Om bilen vid skadetillfället körts högst 8 000 mil är självrisken 2 000 kr.
Om bilen körts 8 000–10 000 mil är självrisken 3 500 kr.
Om bilen körts 10 000–12 000 mil är självrisken 5 500 kr.
Om bilen körts 12 000–17 000 mil är självrisken 7 500 kr.
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