BRUKTBILGARANTI
VILKÅR & AVTALE

1.

Avtale
Garantien er en avtale mellom den selger og den kjøper som er angitt i kjøpekontrakten for kjøretøyet. Kjøper kan ikke overdra rettigheter i henhold til denne
garantien til tredjemann, eksempelvis ved videresalg av kjøretøyet.

2.

Garantiens omfang og varighet
Med de begrensninger og unntak som følger nedenfor, omfatter garantien de mekaniske og elektroniske komponenter som er angitt i tilstandsrapporten.
Garantien er betinget av at selger og kjøper har undertegnet en tilstandsrapport for bilen. Garantien omfatter dette kjøretøyet og har den varighet som er
spesifisert i bilens kjøpekontrakt og øverst på dette formularet.

3.

Unntatte komponenter
Garantien omfatter ikke deler som er en del av normal service eller periodisk vedlikehold. Garantien omfatter ikke slitedeler, mobile deler (som
fjernkontroller), feilmonterte deler, ettermonterte og uoriginale deler som for eksempel diesel-/bensinvarmere og tilhengerfeste. Alle feil som forelå ved
salgstidspunktet og som er beskrevet i tilstandsrapporten til bilen uansett komponent, samt skader som omfattes av produsentens garanti, erstattes ikke av
denne garanti.

4.

Krav til utført service
For at en skade skal behandles under garantien, uansett feil, kreves det at service er utført på kjøretøyet etter produsentens anvisninger. Service under
garantitiden skal utelukkende utføres på et autorisert merkeverksted eller selgende forhandlers verksted.

5.

Kjøretøyets bruksområde
Kjøretøyet skal benyttes til normal trafikkferdsel. Inntreffer en skade i forbindelse med eller på grunn av konkurranser, kjøreskolevirksomhet, terrengkjøring
eller annet ekstremt bruksområde, har selger ikke ansvar under garantien for slike skadefølger som skyldes annen bruk av kjøretøyet enn til normal
trafikkferdsel. Garantien gjelder ikke på biler som brukes som drosje eller budbil.

6.

Ytre påvirkninger
Skadekrav som direkte eller indirekte er knyttet til brann, vannskade, tyveri, ulykke, rust, utilstrekkelig vedlikehold, lovbrudd, forandring av kjøretøyets
spesifikasjon, manipulert kilometerteller, misbruk eller andre ytre påvirkninger, omfattes ikke av garantien.

7.

Kjøretøyeierens ansvar
Ved mistanke om feil på kjøretøyet, skal selgende forhandler umiddelbart kontaktes. Dersom kjøretøyet presenteres med en feil, som således gir følgeskader,
er selgers ansvar begrenset til opprinnelsesfeilen. Bileieren har ansvar for å begrense en skade innenfor rimelighetens grenser.

8.

Selgers ansvar under garantien
Ved feil og mangler omfattet av garantien, skal selgeren bære kostnaden ved deler og reparasjonsutgifter. Selgende forhandlers ansvar er betinget av at
reparasjonen av feilen eller mangelen omfattet av garantien, skjer på merkeverksted. I tillegg må selgende forhandlers godkjennelse innhentes for
garantireparasjon igangsettes, og selgende forhandler har bestemmelsesrett i forhold til hvilket verksted som skal utbedre den oppståtte feilen eller mangelen.

9.

Kundens egenandel
Ved garantireparasjon blir bileieren belastet med et administrasjonsgebyr på kr. 1.000,00.

10.

Geografiske grenser
Skader erstattes kun i EU-land samt Norge og Sveits. Reparasjoner som utføres utenfor Norge, skal godkjennes av selgende forhandler før bilen repareres.

11.

Dobbelforsikring/-garanti
Er bilen som omfattes av denne garantien, forsikret også gjennom en annen forsikring/garanti, og finnes i dette forbehold ved dobbelforsikring/-garanti,
gjelder samme forbehold for begge garantiene/forsikringene.

12.

Annet
Denne garantien er et supplement til, og skal ikke anses for å begrense, kjøperens rettigheter i henhold til norsk forbrukerkjøpslov.

Ved garanti kontakt kundemottaker verksted via vårt sentralbord på tlf 63 95 99 00.

