2 ÅRS GARANTI
på begagnade bilar
Gör en trygg, enkel och lite
smartare begagnataffär

2 ÅRS GARANTI

VILLKOR

När du köper begagnad bil hos oss vill vi
att du skall slippa obehagliga överraskningar
och vi vill ge våra bilkunder ett bekvämt,
enkelt och tryggt bilköp.

Garantin gäller vid köp av begagnad
personbil, är personlig och upphör vid
ett ägarbyte.

Visst låter det självklart, men hos oss är
det mer än bara ord. Vi vill att du ska göra
ett bilköp som känns bra och därför
erbjuder vi dig som kund 2 års Extra Trygg
garanti. Garantin är en av de mer generösa
på marknaden.
För att garantin ska gälla måste du serva
din bil enligt s erviceplanen hos en
auktoriserad verkstad.
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Vid leverans får personbilen vara max 5 år
(räknat från första registreringsdagen) och
ha gått max 10.000 mil. Garantin gäller för
den personbil köpeavtalet omfattar med
undantag för de fall annan garanti (ex.vis
nybilsgaranti) eller annat fabriksåtagande
gäller. Bilen skall servas på auktoriserad
serviceverkstad.
Giltighetstiden är 24 månader från
köp-datum dock max 2 000 mil.

OMFATTNING
Motor
Motorfel som påverkar motorns gång,
grenrör (ej rost), katalysator (ej rost),
avgassystem.
Koppling
Lammeller (ej utslitna), slagcylinder,
huvudcylinder och slang, dubbel-
massesvänghjul, (ej pedalställ)
Växellåda
Packboxar, justeringar, vajrar, 
växellägesgivare, spakställ (ej belysning).
Kylsystem
Allt som har med kylvätska att göra,
värmepaket, kylare, slangklämmor,
termostat, vattenpump, värmeventil,
följdskador efter kylläckage.
Styrning
Styrväxel, servopump, länkarm, styrstag,
kulled, spindelled, p-ända, ratt-axel,
krängningsstag, h
 julinställning i samband
med komponentbyte.
Drivlina
Vinkelväxel, drivaxlar, hjullager, bakaxel,
kardan, packboxar, haldex.
Bränslesystem
Bränslepump, spridare, tryckventiler,
tankarmatur, bensinmätare och givare,
elektronik för b
 ränslesystem, (ej tank,
ledningar, filter).
Bromssystem
Abs-givare hydraulenhet - kuggkrans,
styrenhet, huvudcylinder, hjulcylinder,
bromsrör, slangar, bromsok
(ej rost el. rengöring).

Klimatanläggning
Reglagepanel, tork, kupéfläktmotor, k ondensor
o.s.v, spjällmotorer, luftkvalitetssystem,
kompressor, evaporator, givare, ventiler,
värme-växlare, slangar och rör.
Fjädring
Stötdämpare, fjäder, nivåmatic, pump till
luft/ hydraulfjädring, bärarmar, bussningar
i fram- och bakvagn.
Elsystem
Motorrelaterad elektronik som p
 åverkar
motorns funktion, elhissar, elspeglar,
elinfällbara backspeglar, värme i b
 ackspeglar,
elmotorer till centrallås. Alla styrenheter,
torkar- och spolarmotorer, x enon-ljus med
givare (ej glas), kombinationsinstrument,
färddator, farthållare, regnsensor inkl reglage
och givare, rattlås/tändningslås, k ortläsare
(ej nycklar och kort) samt fabriksmonterad
informationskommunikationssystem.
Fabriksmonterade säkerhetssystem
D. v. s. Collision Mitigation System, A
 daptive
Cruise Control, Distance Alert, Collision
warning With Autobreak, Driver Alert Control,
Lane Departure Warning, City Safety, Hill
Descent Control, Roll Stability Assist, Blind
Spot Information, Emergency Brake Light
samt Whiplash Protection System.
Airbagsystem
Alla airbagar inklusive sensorer. För att
garanti ska gälla ska tillverkarens anvisningar
beträffande service följas.

Omfattar ej skador som beror på slitage, väta, rost, försumlighet, tävling eller träning för tävling,
motortrimmning*, stöld, brand, trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse. Skador uppkomna g
 enom
användning av komponenter som avviker från bilens seriemässiga utförande. Ersättningsbil ingår ej.
Bärgning ingår ej.
* Ingår dock för Volvobil med Volvos Effektoptimering (originaltrim) installerat hos en av
Volvo auktoriserad Volvohandlare.

