
Garantievoorwaarden Occasions AUPA. 

§ 1 Inhoud van de garantie  

1. De verkoper geeft de koper, indien aan de voorwaarden conform § 4 voldaan is, een garantie voor de 

functionaliteit van de in § 2, onder 1. genoemde componenten voor de afgesproken termijn, bij verlengde 

garantie op nieuwe voertuigen tot max. 150.000 KM. Een garantiegeval ontstaat, wanneer één van de voor 

garantie gedekte onderdelen direct en niet te wijten aan een falen van andere onderdelen zijn vermogen om te 

functioneren binnen de overeengekomen garantieperiode verliest en dus een reparatie noodzakelijk is. Het 

garantiegeval verjaart 6 maanden na het ontstaan van de storing.  

2. AUPA neemt de technische afwikkeling van de garantie over. Bindende opgaven en verklaringen – ook 

schademeldingen – dienen daarom direct aan AUPA gericht te worden.  

§ 2 Omvang van de garantie  

1. In de garantie zijn begrepen de afhankelijk van de beschrijving in de garantieovereenkomst nader genoemde 

onderdelen:  

- Motor Krukas, carter, drijfstangen en drijfstanglagers, zuigers en zuigerveren, cilinders, cilinderkop, 

koppakking, kleppen, nokkenas, alsook alle met oliekanalen in verbinding staande inwendige onderdelen.  

- Handmatige en automatische alle met oliekanalen in verbinding staande inwendige onderdelen Transmissies 

inclusief koppelomvormer Differentieel alle met oliekanalen in verbinding staande inwendige onderdelen  

- Krachtoverbrenging Twee-massa-vliegwiel, koppelingsnemer- en -gevercilinder, niveauregeling, cardanas, 

ingaande as, aandrijfassen, aandrijfaskoppeling. Van de doorslipregeling (ASR, ASC, EDS, 4-Matic) 

toerentalsensoren, stuurapparaat, hydrauliekeenheid, drukreservoir, compressor. Distributie-riem(alleen 

binnen de door de fabrikant voorgeschreven vervangingsinterval en alleen, indien noch de spanrol, noch een 

tandwiel van een timer de oorzaak van de schade waren), oliedrukschakelaar, oliefilterhuis.  

- Besturing het stuurhuis met alle inwendige onderdelen alsook de hydrauliekpomp.  

- Remmen Hoofdremcilinder, rembekrachtiger, hydropneumatiek, vacuümpomp, remkrachtregelaar, 

remkrachtbegrenzer, wielremcilinder, ABS-stuurapparaat, hydraulische eenheid en toerentalsensor. - 

Brandstofsysteem Brandstofpomp, inspuitpomp, kompressor en turbo. Verstuivers, injectoren, 

pompverstuivers, AGR-ventiel, katalysator en hogedrukpomp.  

- Elektrisch systeem Dynamo met regelaar, startmotor, gloeispiraal. Alle stuurapparaten van de genoemde 

onderdeelgroepen. 

- Koelsysteem Radiator, verwarmingsradiator, thermostaat, waterpomp, radiator voor de automatische 

transmissie, thermische ventilator, ventilatorkoppeling en thermische schakelaar. 

- Uitlaatsysteem Lambda-sonde, flexibele uitlaatdelen en bevestigingsonderdelen die verband houden met de 

lambda-sonde indien deze defect is.  

2. De Garantie dekt afdichtingen, hoezen en keerringen alleen, indien ze een oorzakelijk verband hebben met 

een schade die onder de garantie van een onder 1 genoemd onderdeel valt en derhalve hun functionaliteit 

verliezen.  

3. De garantie geldt niet voor a) onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant, b) bedrijfs- en 

hulpstoffen, bijvoorbeeld chemicaliën, filterelementen, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, oliën, 

vetten en andere smeermiddelen, slangen, buizen, (gloei-)bougies, reservoirs, kabels en (stekker-

)verbindingen, v-snaren en tandriemen, c) sleepkosten, parkeergelden, vracht- en aankoopkosten alsook de 

kosten voor een huurauto en het verlies van gebruik, als er geen andere regeling is in § 5. d) alle niet in § 2, 

onder 1. genoemde onderdeelgroepen en onderdelen.  

§ 3 Garantie  

Disclaimer Uitgesloten van de garantie zijn schades:  

1. a) die kunnen worden toegeschreven aan het gebruik van geweld, gebrek aan zorgvuldigheid, opzettelijke of 

kwaadwillige behandeling alsook het gebruik van het voertuig op snelheids- of behendigheidswedstrijden en/of 

de bijbehorende proef- of oefenritten;  

b) die door de garantie gedekte onderdelen omvat, echter door de fabrikant onafhankelijk van deze garantie, 

kosteloos gerepareerd worden of normaalgesproken voor fabriekscoulance worden hersteld of indien deze 

schade door andere garanties of verzekeringen wordt vergoed.  



c) die voortvloeien uit het gebruik van onjuiste of vervuilde brandstof of andere vloeistoffen en door olie, 

sludge of anderszins verstopte leidingen, kanalen, filters of zeven ;  

d) die zijn ontstaan na verandering van de oorspronkelijke constructie van het voertuig (bv. tuning) of door 

inbouw van accessoires, die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd ;  

e) wanneer de koper het voertuig gedurende enige tijd zakelijk als taxi, huurauto, of in de vervoerssector als 

koeriers-, expres- of pakketdienst heeft gebruikt.  

f) die door een ongeval, d.w.z. een direct van buitenaf met mechanisch geweld veroorzaakte gebeurtenis, door 

oververhitting, door corrosie, door te weinig of te veel aan vloeistoffen of smeermiddelen, losgelopen, 

afgescheurde of afgebroken bouten ontstaan zijn waarvoor een derde partij als leverancier(standaardfout), 

opdrachtnemer of op basis van een reparatieopdracht verantwoordelijk is;  

g) die ontstaan, indien het voertuig aan hogere als door de fabrikant vastgestelde maximale as- of 

aanhangergewichten is blootgesteld.  

h) die optreden als gevolg van niet door de garantie gedekte schades, gevolgschades van gedekte schades of 

schades van de zelfde soort, die reeds bij anderen geclaimd zijn.  

2. De koper dient aan te tonen dat de uitsluitingen als bedoeld in paragraaf 1 niet de oorzaken van de schade 

zijn.  

§ 4 Voorwaarden voor garantieaanspraak  

1. De koper/garantienemer dient vóór de schade  

a) de aan zijn voertuig door de fabrikant voorgeschreven of geadviseerde onderhoudswerkzaamheden met een 

maximale afwijking van 500 kilometer resp. 4 weken bij de handelaar, met zijn toestemming, of een door de 

fabrikant goedgekeurde werkplaats uitgevoerd te hebben;  

b) geen wijzigingen of andere ingrepen aan de kilometerteller of kilometertellermechanisme gedaan te 

hebben. Hij dient een defect of vervanging van de kilometerteller onverwijld, onder vermelding van de actuele 

kilometerstand door te geven.  

2. De koper/garantienemer dient ná de schade  

a) binnen 3 dagen na het ontstaan van de schade, in ieder geval voordat met de reparatie begonnen is, dit aan 

AUPA te melden en de richtlijnen van AUPA op te volgen;  

b) d.m.v. kopieën van facturen, het uitgevoerde onderhoud aan te tonen bij AUPA;  

c) aan iedereen, in opdracht van AUPA, op elk moment de toestand van het schadevoertuig te inspecteren en 

op aanvraag hem de benodigde informatie inzake de vaststelling van de betreffende schade te verschaffen ;  

e) de reparatie voor het deel, dat voor schadevergoeding in aanmerking komt, voor rekening van AUPA bij de 

verkoper of een door AUPA goedgekeurde werkplaats uit te laten voeren;  

f) de reparatierekening binnen een maand na de reparatie aan AUPA te doen toekomen. Op deze rekening 

dienen de uitgevoerde werkzaamheden, de onderdeelprijzen en het arbeidsloon met de richttijden per 

reparatieonderdeel gespecificeerd worden. Vereffening zonder bewijs van de reparatiefactuur is uitgesloten.  

§ 5 Toepassingsgebied  

De garantie geldt voor Nederland. Indien het voertuig zich tijdelijk buiten dit gebied bevindt (bv. vakantie- of 

zakenreis tot 4 weken), dan geldt deze garantie in de hele EU alsook in Zwitserland en Noorwegen.  

§ 6 Overdraagbaarheid  

Bij verkoop van het voertuig kan de garantie niet worden doorgegeven  

§ 7 ineffectieve clausules  

Mocht enige voorwaarden ongeldig blijken, dienen deze te worden vervangen door effectieve regelgeving. De 

overige bepalingen worden hierbij niet aangetast. 


