Garanti nr. 1

3 mnd. / 3000 km.

Vilkår
Garantien gjelder i 3 måneder fra den dagen bilen leveres kunden, dog ikke utover 3.000 kilometer.
Garantien gis i tillegg til, og begrenser ikke på noen måte kundens rettigheter etter gjeldende lover og forskrifter. En eventuell
nybilgaranti erstatter bruktbilgarantien så lenge den er gyldig.
Selger forplikter seg til å reparere feil som omfattes av garantien og som inntreffer i løpet av garantiperioden hos egen
samarbeidspartner på verkstedtjenester, og derfor skal leveres tilbake til selgers utsalgssted hvis ikke annet er avtalt.
Garantien omfatter både deler, materiell og arbeidskostnader.

Garantivilkårene omfatter
Garantien dekker alle feil som ikke fremkommer igjennom teknisk klargjøring og kunden egen undersøkelse, og som ikke
skyldes normal slitasje.
Med følgende unntak:
1. Lakk, trekk, gummi, glass og ekstrautstyr
2. Erstatning av indirekte tap, herunder for tap som måtte oppstå ved at kunden må unnvære bilen i forbindelse med
garantireparasjoner. (Avsavnstap)
3. Trafikkskader og frostskader
4. Skader på bilen påført ved overbelastning, uriktig eller skjødesløs bruk
5. Hvis bilen brukes til konkurransekjøring
6. Hvis bilen bygges om eller endres konstruksjonsmessig.
7. Normal bruksslitasje, herunder dekk, clutch, bremseklosser, eksosanlegg, batteri og andre slitasjeskader, og korrosjon.
8. Gjelder ikke Radio, CD, DVD Spillere/Skjermer
9. Ettermontert utstyr (Alarm, DVD, Handsfree osv.)
10. Feil som skyldes reparasjoner utført i egen regi med deler som ikke er formidlet gjennom selgers leverandør.
Alle feil og mangler som påberopes garanti, må meddeles selger uten ugrunnet opphold. Før garantireparasjoner uføres, skal
garantisaken godkjennes av selger. For hvert enkelt reparasjonstilfelle gjelder en egenandel på 1000,- inkl. mva.
Garantien er kun gyldig ovenfor kjøper og kan ikke overdras til andre. Bilen må i garantiperioden ha gjennomgått regelmessig teknisk
vedlikehold ved et verksted i henhold til produsentens service- og vedlikeholdshefte.
Reparasjonen fordeles utover overnevnte med 50 % til selger og 50 % til kjøper.
Kjøper har lest igjennom og er kjent med garantivilkårene som står ovenfor.
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