ACOPERIREA GOLD
MOTOR
Bloc motor, Arbore cu came, Tacheti, Culbutori, Supape şi Ghiduri de supape, Arborele cotit şi Cuzineţi; Fulie arbore
cotit, Role ghidaj,Chiulasa, Garnitură chiulasă; Biele; Volant; Coroana de Angrenare; Baie de ulei dacă este deteriorată
ca o consecinţă directă a defectului unei componente acoperite; Senzorul de presiune ulei; Pompă ulei; Pistoane şi
Segmenti; Bolţ, Piston, Garnituri şi Semeringuri de etanşare, Curele de distribuţie; Întinzătoare curele distribuţie; Role
de ghidaj distribuţie; Lanţul de distribuţie şi Pinioane distribuţie, Turbocompresor; Intercooler; Valva control turbină;
Capacul de la Culbutori, Valva recirculare gaze de eşapament (EGR); Răcitor ulei; Carcasă filtru ulei; Senzori de oxigen;
Senzori de detonaţie.

SISTEMUL DE ALIMENTARE (BENZINĂ)
Pompe mecanice şi electrice de combustibil; Debitmetru de aer; Sistem de injecţie electronică; Unitatea electronică
de control (ECU); Clapeta acceleraţie, Injectoare, Regulator de presiune combustibil; Pompa de transfer combustibil
din rezervor; Senzori de combustibil, Sonda litrometrică.

SISTEMUL DE ALIMENTARE (MOTORINĂ)
Pompa de injecţie; Pompa de combustibil; Debitmetru de aer; Unitatea electronica de control (ECU); Senzor
clapetă acceleraţie; Injectoare; Pompa transfer combustibil; Sonda litrometrică.

SISTEMUL DE RACIRE
Senzor nivel lichid de răcire; Releu ventilator răcire; Senzor ventilator; Senzor de temperatură lichid de racire motor,
Ventilator racire motor; Vasco-cuplaj ventilator; Radiator, Termostat şi Carcasa termostatului; Pompa de apă.

CUTIA DE VITEZE (MANUALĂ)
Pompa de ambreiaj; Cilindrul de ambreiaj; Furca de acţionare şi pivot, Sistemul de acţionare ambreiaj; Carcasa numai
dacă este afectată ca şi o consecinţa a defectării unor componente acoperite de garanţie din interiorul acesteia;
Pinioane si arbori; Sincroane; Butuc; Rulmenţi şi Bucşe; Simeringuri şi Garnituri; Timoneria si cablurile de acţionare ;
Levier schimbător trepte;

CUTIA DE VITEZE (AUTOMATA)
Toate piesele mecanice din interiorul cutiei, Blocul hidraulic, Pompa de ulei, unitatea electronic de control,
Convertorul de cuplu, Simeringuri si garnituri; Timoneria si Cablurile de acţionare; Levierul de acţionare, Actuatoare
electronice, Carcasa numai daca este afectată ca şi o consecintă a defectarii unor componente acoperite de garanţie
din interiorul acesteia;

DIFERENŢIAL
Diferenţialul faţă şi spate, Carcasă diferenţial numai dacă este afectată ca şi o consecinţă a defectării unor
componente acoperite de garanţie din interiorul acesteia; Coroana si Pinion diferenţial, Arbori , Pinioane, Rulmenţi.

TRANSMISIE
Cap planetară; Articulaţii; Arbore planetar; Arbore cardanic, Rulmenţi, Bucşe,Cuplaje, Semeringuri şi Garnituri;

COMPONENTE DE SUSPENSIE
Arcuri faţă şi spate, Bări de torsiune, Fuzeta, Rulmenţi de roata; Şaibe; Piuliţe autoblocabile; Cadru motor, punte,
tiranţi.

DIRECŢIE
Caseta de direcţie electro-asistată, Caseta de direcţie hidraulică, Cremalieră şi Pinion; Pompa servodirecţie, Rezervor
pompă servo; Garnituri, Rulmenţi, Mecanisme externe; Bieleta direcţie, Coloana de direcţie; Articulaţii, Bieleta
antiruliu, Levier de direcţie.

SISTEMUL DE FRÂNARE
Unitatea de control ABS; Componente ABS, Senzori ABS; Servofrâna; Etriere frână; Discuri de frână şi Tamburi,
Mecanisme de acţionare, Supape Limitare, Pompă frână; Rezervor lichid frână; Cilindri roţi, Pompa de servo.

SISTEMUL DE AER CONDIŢIONAT / ÎNCĂLZIRE
Calorifer; Clapete dirijare şi Motor de acţionare; Motor aerotermă; AC Compresor, Condensator, Evaporator, Dryer;
Control încălzire; Senzor de temperatură evaporator; Valva încalzire.

COMPONENTE ELECTRICE
Electromotor; Alternator, Bobine; Motor ştergătoare; Motor pompa stropitor parbriz; Releu semnalizare; Motor
ventilator Încălzire; Claxon; Butoane de comandă; Spirala volan; Unitatea electronică de aprindere; Relee; Elemente
încălzire geamuri; Computer de bord; Motoare acţionare geamuri; Buton acţionare geamuri; Motorase oglinzi;
Solenoizi Inchidere centralizata; Senzori airbag; Modul inchidere centralizata; Unitatea de control lumini în interior;
Ceasuri de bord; Motorase pozitionare scaune; Senzori, Elementele de incalzire scaune; Sistemul de alarma in cazul in
care este montat de producator; Motorase reglare faruri, Fise de bujii; reprogramare ECU (cu exceptia resetării
codurilor de defect);

CAROSERIA
Mecanism trapă/ tavan panoramic; Motor Mecanism trapă/ tavan panoramic; Mecanism actionare scaune; Cablu
deschidere capotă; Amortizoare portbagaj.

