
Kontakt
Tage Rejmes i Örebro Bil AB 

Bettorpsgatan 4–6 
Box 2042 700 02 Örebro 

Tel 01930 17 00 

Duvnäsvägen 2 
696 32 Askersund 
Tel 058356 11 00 

Bergslagsvägen 
Box 46 711 21 Lindesberg 

Tel 058162 67 00 

Tegelgatan 7 
694 32 Hallsberg 
Tel 058276 26 00 

Tage Rejmes i Norrköping Bil AB 
Lindövägen 60 

Box 407 601 05 Norrköping 

Tel 01121 90 00 
Norrköpingsvägen 28 

612 21 Finspång 
Tel 0122234 00 

Margaretagatan 31 
614 31 Söderköping 
Tel 012170 77 00 

Vammargatan 4 
615 32 Valdemarsvik 
Tel vxl 012370 14 00

Tage Rejmes i Linköping Bil AB 
Vigfastgatan 1 

Box 333 581 03 Linköping 
Tel 01320 35 00 

Kungsvägen 1 
595 51 Mjölby 

Tel 014249 21 00 

Prästängsvägen 1 
Box 177 594 24 Åtvidaberg 

Tel vxl 012065 20 00 

2 års garanti på 
begagnade bilar

Tryggt & enkelt

Villkor
Garantin gäller vid köp av begagnad personbil, är personlig och upphör 
vid ett ägarbyte. Vid leverans får personbilen vara max 5 år (räknat från 
första registreringsdagen) eller ha gått max 10000 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 
köpdatum 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, 
dubbelmassesvänghjul, (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, 
pända, ratt axel, krängningsstag, hjulinställning i samband med 
komponentbyte.

Drivlina Vinkelväxel, drivaxlar, hjullager, bakaxel, kardan, packboxar, haldex.

Bränslesystem Bränslepump, spridare, tryckventiler, tankarmatur, bensin
mätare och givare, elektronik för bränslesystem, (ej tank, ledningar, fi lter).

Bromssystem ABSgivare hydraulenhet/kuggkrans, styrenhet, huvud
cylinder, hjulcylinder, bromsrör, slangar, bromsok (ej rost el. rengöring).

Klimatanläggning Reglagepanel, tork, kupéfl äktmotor, kondensor o.s.v, 
spjällmotorer, luftkvalitetssystem, kompressor, evaporator, givare, venti
ler, värmeväxlare, slangar och rör.

Fjädring Stötdämpare, fj äder, nivåmatic, pump till luft/ hydraulfj ädring, 
bärarmar, bussningar i fram och bakvagn.

Elsystem Motorrelaterad elektronik som påverkar motorns funktion, 
elhissar, elspeglar, elinfällbara backspeglar, värme i backspeglar, elmotorer 
till centrallås. Alla styrenheter, torkar och spolarmotorer, xenonljus 
med givare (ej glas), kombinationsinstrument, färddator, farthållare, 
regnsensor inkl reglage och givare, rattlås/tändningslås, kortläsare (ej 
nycklar och kort) samt fabriksmonterad informationskommunikations
system. Fabriksmonterade säkerhetssystem D. v. s. Collision Mitigation 
System, Adaptive 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 beträff ande service följas. Omfattar ej 
skador som beror på slitage, väta, rost, försumlighet, tävling eller träning 
för tävling, motortrimmning*, stöld, brand, trafi kolycka eller annan yttre 
olyckshändelse. Skador uppkomna genom användning av komponen
ter som avviker från bilens seriemässiga utförande. Ersättningsbil ingår 
ej. Bärgning ingår ej.

* Ingår dock för Volvobil med Volvos Eff ektoptimering (originaltrim) 
installerat hos en av Volvo auktoriserad Volvohandlare.
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Tage Rejmes i Linköping Bil AB 

Vigfastgatan 1, Box 333  
581 03 Linköping 
Tel 013-20 35 00

Kungsvägen 1 
595 51 Mjölby 
0142-49 21 00

Prästängsvägen 1, Box 177  
594 24 Åtvidaberg 

0120-65 20 00 

Tage Rejmes i Norrköping Bil AB 
Lindövägen 60, Box 407  

601 05 Norrköping 
011-21 90 00

Norrköpingsvägen 28 
612 21 Finspång 

0122-23 400

Margaretagatan 31 
614 31 Söderköping 

0121-70 77 00

Vammargatan 4 
615 32 Valdemarsvik 

0123-70 14 00 

Tage Rejmes i Örebro Bil AB 
Bettorpsgatan 4–6, Box 2042 

700 02 Örebro 
019-30 17 00

Duvnäsvägen 2 
696 32 Askersund 

0583-56 11 00

Bergslagsvägen, Box 46  
711 21 Lindesberg 

0581-76 23 00

Tegelgatan 7 
694 32 Hallsberg 
0582-76 26 00

VILLKOR
Garantin gäller vid köp av begagnad personbil, är personlig och upphör  
vid ett ägarbyte. 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, växel-
lägesgivare, spakställ (ej belysning). 

Kylsystem 
Allt som har med kylvätska att göra, 
värmepaket, kylare, slangklämmor, 
termostat, vattenpump, värmeventil, 
följdskador efter kylläckage.

Styrning
Styrväxel, servopump, länkarm, styr-
stag, kulled, spindelled, p-ända, ratt-
axel, krängningsstag, hjulinställning i 
samband med komponentbyte.

Drivlina 
Vinkelväxel, drivaxlar, hjullager,  
bakaxel, kardan, packboxar, haldex.

Bränslesystem
Bränslepump, spridare, tryckventiler, 
tankarmatur, bensinmätare och givare, 
elektronik  för bränslesystem, (ej tank, 
ledningar, filter).

Bromssystem 
Abs-givare hydraulenhet - kuggkrans, 
styrenhet, huvudcylinder, hjulcylinder, 
bromsrör,  slangar, bromsok (ej rost el. 
rengöring).

Klimatanläggning
Reglagepanel, tork, kupéfläktmotor, 
kondensor 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 backspeglar, elmotorer till 
centrallås. Alla styrenheter, torkar- och 
spolarmotorer, xenon-ljus med givare 
(ej glas), kombinationsinstrument, 
färddator, farthållare, regnsensor inkl 
reglage och givare, rattlås/tändnings-
lås, kortläsare (ej nycklar och kort) 
samt fabriksmonterad informations-
kommunikationssystem.

Fabriksmonterade säkerhetssystem
D. v. s. Collision Mitigation System, 
Adaptive 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 olyckshän-
delse. Skador uppkomna genom 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.
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2 ÅRS 
EXTRA TRYGG 

GARANTI
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. 

Visst låter det självklart, men hos oss är det mer än bara 

ord. Vi vill att du ska göra ett bra bilköp 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 

serviceplanen hos en auktoriserad verkstad.  

Läs mer under ”Villkor” på sista sidan.

HYRBIL VID SERVICEBESÖK HOS OSS
För att ditt servicebesök ska bli så smidigt som möjligt erbjuder 

vi dig hyrbil till en mycket förmånlig kostnad. Vid bokning av 

service uppger du att du är intresserad av hyrbil. Våra service-

rådgivare ger dig förslag på servicedatum och förbereder så att 

en bil väntar på dig när du lämnar in din bil.

KVALITETSTESTADE BILAR
Alla våra bilar genomgår ett omfattande test innan de kommer 

ut till försäljning. Några av de komponenter och funktioner 

som vi kontrollerar är:

• motor, bromsar och drivlina

• framvagn, styrning och bakhjulsupphängning

• fjädring och stötdämpare

• aircondition/klimatanläggning

• avgassystem

• att service är utförd enligt tillverkarens föreskrifter 
   inkl. oljebyte, oljefilter och kamremsbyte vid behov

• att bilen är polerad och invändigt rengjord

• att kaross och lack är besiktigad och godkänd

FÖRSÄKRING OCH FINANSIERING
Med Rejmes Förmånskort eller Volvokortet får du full 

kontroll på dina bilkostnader. Här får du alla dina  

bilkostnader samlade på en faktura, Volvokortsfaktura.  

Där ser du inköp av drivmedel, butiksinköp, service, repa-

rationer, premien på din försäkring hos Volvia eller Renault 

Försäkring, Volvo/Renault Billån och serviceavtal.

Vid bilköp har du möjligheten att teckna en skräddarsydd 

försäkring via Volvia eller Renault Försäkring. Köper du en 

bil som inte är Volvo, Renault eller Dacia kan du teckna en 

försäkring i samband med billån. Förstklassig service när det 

behövs som bäst – det vill säga om oturen 

skulle vara framme.

SIST MEN INTE MINST
Vi vill att du ska vara riktigt nöjd med ditt bilköp hos oss.

Så nöjd att du kommer tillbaka när det är dags att byta bil.

Välkommen till oss!
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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, växel-
lägesgivare, spakställ (ej belysning). 

Kylsystem 
Allt som har med kylvätska att göra, 
värmepaket, kylare, slangklämmor, 
termostat, vattenpump, värmeventil, 
följdskador efter kylläckage.

Styrning
Styrväxel, servopump, länkarm, styr-
stag, kulled, spindelled, p-ända, ratt-
axel, krängningsstag, hjulinställning i 
samband med komponentbyte.

Drivlina 
Vinkelväxel, drivaxlar, hjullager,  
bakaxel, kardan, packboxar, haldex.

Bränslesystem
Bränslepump, spridare, tryckventiler, 
tankarmatur, bensinmätare och givare, 
elektronik  för bränslesystem, (ej tank, 
ledningar, filter).

Bromssystem 
Abs-givare hydraulenhet - kuggkrans, 
styrenhet, huvudcylinder, hjulcylinder, 
bromsrör,  slangar, bromsok (ej rost el. 
rengöring).

Klimatanläggning
Reglagepanel, tork, kupéfläktmotor, 
kondensor 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 backspeglar, elmotorer till 
centrallås. Alla styrenheter, torkar- och 
spolarmotorer, xenon-ljus med givare 
(ej glas), kombinationsinstrument, 
färddator, farthållare, regnsensor inkl 
reglage och givare, rattlås/tändnings-
lås, kortläsare (ej nycklar och kort) 
samt fabriksmonterad informations-
kommunikationssystem.

Fabriksmonterade säkerhetssystem
D. v. s. Collision Mitigation System, 
Adaptive 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 olyckshän-
delse. Skador uppkomna genom 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.

2 års garanti 
på begagnade bilar
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Kontakt
Tage Rejmes i Örebro Bil AB 

Bettorpsgatan 4–6 
Box 2042 700 02 Örebro 

Tel 01930 17 00 

Duvnäsvägen 2 
696 32 Askersund 
Tel 058356 11 00 

Bergslagsvägen 
Box 46 711 21 Lindesberg 

Tel 058162 67 00 

Tegelgatan 7 
694 32 Hallsberg 
Tel 058276 26 00 

Tage Rejmes i Norrköping Bil AB 
Lindövägen 60 

Box 407 601 05 Norrköping 

Tel 01121 90 00 
Norrköpingsvägen 28 

612 21 Finspång 
Tel 0122234 00 

Margaretagatan 31 
614 31 Söderköping 
Tel 012170 77 00 

Vammargatan 4 
615 32 Valdemarsvik 
Tel vxl 012370 14 00

Tage Rejmes i Linköping Bil AB 
Vigfastgatan 1 

Box 333 581 03 Linköping 
Tel 01320 35 00 

Kungsvägen 1 
595 51 Mjölby 

Tel 014249 21 00 

Prästängsvägen 1 
Box 177 594 24 Åtvidaberg 

Tel vxl 012065 20 00 

2 års garanti på 
begagnade bilar

Tryggt & enkelt

Villkor
Garantin gäller vid köp av begagnad personbil, är personlig och upphör 
vid ett ägarbyte. Vid leverans får personbilen vara max 5 år (räknat från 
första registreringsdagen) eller ha gått max 10000 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 
köpdatum 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, 
dubbelmassesvänghjul, (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, 
pända, ratt axel, krängningsstag, hjulinställning i samband med 
komponentbyte.

Drivlina Vinkelväxel, drivaxlar, hjullager, bakaxel, kardan, packboxar, haldex.

Bränslesystem Bränslepump, spridare, tryckventiler, tankarmatur, bensin
mätare och givare, elektronik för bränslesystem, (ej tank, ledningar, fi lter).

Bromssystem ABSgivare hydraulenhet/kuggkrans, styrenhet, huvud
cylinder, hjulcylinder, bromsrör, slangar, bromsok (ej rost el. rengöring).

Klimatanläggning Reglagepanel, tork, kupéfl äktmotor, kondensor o.s.v, 
spjällmotorer, luftkvalitetssystem, kompressor, evaporator, givare, venti
ler, värmeväxlare, slangar och rör.

Fjädring Stötdämpare, fj äder, nivåmatic, pump till luft/ hydraulfj ädring, 
bärarmar, bussningar i fram och bakvagn.

Elsystem Motorrelaterad elektronik som påverkar motorns funktion, 
elhissar, elspeglar, elinfällbara backspeglar, värme i backspeglar, elmotorer 
till centrallås. Alla styrenheter, torkar och spolarmotorer, xenonljus 
med givare (ej glas), kombinationsinstrument, färddator, farthållare, 
regnsensor inkl reglage och givare, rattlås/tändningslås, kortläsare (ej 
nycklar och kort) samt fabriksmonterad informationskommunikations
system. Fabriksmonterade säkerhetssystem D. v. s. Collision Mitigation 
System, Adaptive 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 beträff ande service följas. Omfattar ej 
skador som beror på slitage, väta, rost, försumlighet, tävling eller träning 
för tävling, motortrimmning*, stöld, brand, trafi kolycka eller annan yttre 
olyckshändelse. Skador uppkomna genom användning av komponen
ter som avviker från bilens seriemässiga utförande. Ersättningsbil ingår 
ej. Bärgning ingår ej.

* Ingår dock för Volvobil med Volvos Eff ektoptimering (originaltrim) 
installerat hos en av Volvo auktoriserad Volvohandlare.

KONTAKT
Tage Rejmes i Linköping Bil AB 

Vigfastgatan 1, Box 333  
581 03 Linköping 
Tel 013-20 35 00

Kungsvägen 1 
595 51 Mjölby 
0142-49 21 00

Prästängsvägen 1, Box 177  
594 24 Åtvidaberg 

0120-65 20 00 

Tage Rejmes i Norrköping Bil AB 
Lindövägen 60, Box 407  

601 05 Norrköping 
011-21 90 00

Norrköpingsvägen 28 
612 21 Finspång 

0122-23 400

Margaretagatan 31 
614 31 Söderköping 

0121-70 77 00

Vammargatan 4 
615 32 Valdemarsvik 

0123-70 14 00 

Tage Rejmes i Örebro Bil AB 
Bettorpsgatan 4–6, Box 2042 

700 02 Örebro 
019-30 17 00

Duvnäsvägen 2 
696 32 Askersund 

0583-56 11 00

Bergslagsvägen, Box 46  
711 21 Lindesberg 

0581-76 23 00

Tegelgatan 7 
694 32 Hallsberg 
0582-76 26 00

VILLKOR
Garantin gäller vid köp av begagnad personbil, är personlig och upphör  
vid ett ägarbyte. 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, växel-
lägesgivare, spakställ (ej belysning). 

Kylsystem 
Allt som har med kylvätska att göra, 
värmepaket, kylare, slangklämmor, 
termostat, vattenpump, värmeventil, 
följdskador efter kylläckage.

Styrning
Styrväxel, servopump, länkarm, styr-
stag, kulled, spindelled, p-ända, ratt-
axel, krängningsstag, hjulinställning i 
samband med komponentbyte.

Drivlina 
Vinkelväxel, drivaxlar, hjullager,  
bakaxel, kardan, packboxar, haldex.

Bränslesystem
Bränslepump, spridare, tryckventiler, 
tankarmatur, bensinmätare och givare, 
elektronik  för bränslesystem, (ej tank, 
ledningar, filter).

Bromssystem 
Abs-givare hydraulenhet - kuggkrans, 
styrenhet, huvudcylinder, hjulcylinder, 
bromsrör,  slangar, bromsok (ej rost el. 
rengöring).

Klimatanläggning
Reglagepanel, tork, kupéfläktmotor, 
kondensor 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 backspeglar, elmotorer till 
centrallås. Alla styrenheter, torkar- och 
spolarmotorer, xenon-ljus med givare 
(ej glas), kombinationsinstrument, 
färddator, farthållare, regnsensor inkl 
reglage och givare, rattlås/tändnings-
lås, kortläsare (ej nycklar och kort) 
samt fabriksmonterad informations-
kommunikationssystem.

Fabriksmonterade säkerhetssystem
D. v. s. Collision Mitigation System, 
Adaptive 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 olyckshän-
delse. Skador uppkomna genom 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.

2 års garanti 
på begagnade bilar
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