
 
Basis Guld

Motor: Pakninghus; indvendige dele med forbindelse til oliekredsløbet; motor, oliekøler; motorblok; 
knastakselhus; olietrykskontakt; oliefilterhus, oliestands sensor; bundkar; svinghjulsskive med  
tandkrans; spænderulle til tandrem; styrehusdæksel; tandrem; venderulle til tandrem; ventilstamme
pakning; topstykke; toppakning.

Koblingsgear / automatisk gear: drevskive; dobbeltkobling til dobbeltkoblingsgearkasse; momentom
former; gearkasse, oliekøler; gearkassehus; indvendige dele af den automatiske gearkasse; koblingshoved
cylinder; koblingsslavecylinder; koblingsaktuator; gearregulator; styreenhed til automatisk gearkasse. 

Aksel- og fordelergear: f lange; gearkassehus; invendige dele af gearkasse og leje. 

Kraftoverførsel: indgangsaksel; indgangsakselled; omdrejningstalsensor (ASR); trykbeholder (ASR);  
hydraulikenhed (ASR); kardanaksel; ladepumpe (ASR); mellemleje (kardanaksel); hjulleje; styreenhed (ASR). 

Styring: elektrisk ratlås; elektrisk servomotor; elektriske dele af styringen; hydraulikpumpe
(styretøj); styrehus inklusive alle invendige dele. 

Bremsesystem: ABS-hjulomdrejningssensor; ABS-hydraulikenhed; ABS-styreenhed; bremsekraft-
begrænser; bremsekraftregulator; bremsekraftforstærker; bremsesaddel; hovedbremsecylinder;  
trykregulator til hydropneumatik; trykbeholder til hydropneumatik; hjulcylinder til tromlebremse;  
styreenhed til håndbremse; vakuumpumpe.

Brændstofanlæg: indsprøjtningspumpe; elektriske dele af motorstyringen; højtrykspumpe; kompressor; 
brændstofpumpe; turbolader; forfødepumpe. 

Elektrisk anlæg: kørecomputer; elektriske ledninger til det elektroniske indsprøjtningssystem; 
elektriske dele af tændingssystemet; generator; generator, friløb; generator, regulator; varme og  
friskluftblæsermotor; kombiinstrument; læsespole; sikringsboks; horn; starter; startergenerator;  
styreenhed (uden navigation, lys, undervogn, multimedier, radar); forgløderelæ/-styreenhed;  
viskermotor; tændkabel. 

Kølesystem: varmeveksler; køleblæsermotor; ventilatorforbindelse; termokontakt; termostat;  
termostathus; vandkøler (motor); vandpumpe; ekstra vandpumpe. 

Udstødningsanlæg: EGR-køler; elektriske dele af udstødningsspjældet. 

Sikkerhedssystemer: airbagstyreenhed; kollisionssensor; elektriske stikforbindelser; selestrammerstyre
enhed; kabelsæt; ratkontaktdel; sensor til dæktrykskontrolsystem; styreenhed til dæktrykskontrolsystem; 
sædebelastningsføler; styreenhed til kollisionsadvarselssystem; styreenhed til vognbaneassistent. 

Klimaanlæg: klimakompressor; klimakondensator; klimaventilator; styreenhed, klima;  
klimafordamper; betjeningspanel til automatisk klimaanlæg; kompressorforbindelse. 

Komfortelektrik: motor til rudeoptræk; rudekontakt; styreenhed til rudeoptræk; varmeelementer til 
forrude (undtagen brudskader); varmeelementer til elbagrude (undtagen brudskader); motor til skydetag; 
skydetag, kontakt; skydetag, styreenhed; dør-/bagklaplås; dørstyreenhed; centrallås, motor; centrallås, 
kontakt; styreenhed til centrallås. 

Køredynamisk system: bremsetryksensor; ESP-styreenhed; rotationsmomentsensor; ratvinkelsensor; 
tværaccelerationssensor; hjulomdrejningssensor; styreenhed til hjulspindsregulering. 

Hybrid drev: elektrisk vandpumpe til hybridmotor; elmotor til hybridmotor; elektronisk styreenhed  
til batteri i hybridbil; plugin-netladeapparat integreret i bilen (dog ikke ladekablet); generator til  
hybridmotor; gearkasse til hybridmotor; højvolts AC/DC-omformer; højspændingskabler; køler til 
hybridbatteriet; elektronikstyring til hybridmotor; ventilator til hybridbatteri; spændingsomformer; 
styreenhed til hybridmotor; transformer til hybridsystem; 12V, AC/DC-omformer. 

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; spændingsomformer 
til bilens elektriske system; styreenhed til driftsbatteri; transformer til bilens system.


