Din bil är
extrautrustad
– med 12 månaders begagnatgaranti
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Vi har gjort det tryggare att köpa en begagnad
bil. Vår förmånliga garanti är fullmatad med fördelar och ger dig en bra grund för ett problemfritt bilägande.
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Försäkra dig om ett tryggt ägande
Vi vill att du ska vara helt nöjd med ditt bilköp. Därför
ingår utan extra kostnad en generös begagnatgaranti,
som gäller under 12 månader eller tills bilen gått 15 000
mil. Garantin är fullmatad med fördelar och ersätter
bland annat olika typer av motorfel samt skador på elektronik, drivaxlar och bromsar med mera – upp till två
basbelopp. Och inte nog med det, garantin är befriad
från självrisker.
Fri hyrbil
Med begagnatgarantin i bagaget minskar du risken för
avbrott i vardagen. Om din bil skulle få skador som
behöver åtgärdas på verkstad har du under reparationstiden rätt till en hyrbil under tre dygn, utan extra kostnad
naturligtvis.
Kvalitet in i minsta detalj
Bilar som omfattas av vår begagnatgaranti måste hålla
högsta klass, därför varudeklareras samtliga bilar innan
de erbjuds till försäljning. Vi funktionskontrollerar allt
från bromssystem till motor.
Om en skada sker
För att din garanti ska gälla och du snabbt ska få rätt hjälp
är det viktigt att du anmäler skadan omgående till din
återförsäljare.
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Garantivillkor för maskin och elektronik

2009-01-01

För vem och vad gäller garantin
Garantin gäller för dig som är ägare och brukare till bilen. Körs bilen
av annan person, med din tillåtelse, gäller garantivillkorets begränsningar på samma sätt för den personen som för dig.
Garantin gäller för
• 	Personbil/lätt lastbilar som inte är äldre än 6 år och har körts
högst 12 000 mil räknat från första registreringsdagen.
Test för att garanti ska gälla
För att garantin ska gälla ska varudeklaration upprättas av återförsäljaren e nligt Konsumentverkets riktlinjer (KOVFS 2002:1). Eventuella
fel ska åtgärdas av återförsäljaren. Garantin gäller inte för skador för
de fel som noterats men inte åtgärdats.
När och hur länge gäller garantin
• 	Garantin gäller från och med det datum som finns angivet på
garantibeviset.
• Garantin gäller i 12 månader från leveransdatum. Har bilen körts
mer än 15 000 mil upphör garantin automatiskt även om 12 månader inte passerats.
• 	Garantin kan inte överlåtas till den nya ägaren och garantin gäller
inte för den nye ägare.
Var gäller garantin
Garantin gäller för skador som inträffar i Sverige, Norge, Danmark,
Finland och Island. Den gäller också i de länder som är anslutna till
gröna kortsystemet.
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Garantin gäller för
Garantin gäller för fel på nedanstående delar
• 	Motor
• 	G renrör
•	Kraftöverföring
•	Turbo/överladdningsaggregat med styrsystem, laddluftkylare
•	System för avgasrening (ej avgas och ljuddämpare)
•	Tändsystem inkl. styr- och reglerkomponenter
•	Startmotor
•	Generator
•	Kylsystem för motor och växellåda, värmeelement
•	Klimatanläggning, reglage på fabriksmonterad AC, kondensor
•	Bromsförstärkare, huvudcylinder, hjulcylinder, bromsok, bromsservo
•	Drivaxlar/drivknutar
•	Centrallåsstyrning, instrument, givare, signalhorn, tankarmatur,
farthållare, rattkontakter, styrenheter, elfönsterhissar, elspegel,
elmotorer och reläer till centrallås.
•	Styrservoväxel inkl pump, spiralfjäder, bärarmar, hjullager, spindelhus, länkarmar, fjäderben kulleder.
•	Styrarmar, hjälpväxel, kulleder
•	Motorelektronik
•	Airbag och styrenhet till airbag
•	Antisladd/spinnsystem samt chassistabiliseringssystem inkl. dess
styrelektronik
•	Bränslesystem inklusive insprutningssystem och dess styrdon. (Ej
ledningar och filter).
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Delar som undantas
Garantin omfattar inte elektriska kablar och kontaktstycken,
däck, fälg yttre belysning, lampor, dioder, batteri, säkringar,
inredningsdetaljer, brott på värmeslingor, eller ljud-, bild- och
kommunikationsutrustning.
Garantin gäller inte
•	När motoreffekthöjande åtgärder vidtagits av annan än
generalagent.
•	Skada som kan ersättas av fabriksgaranti, utökad reklamationsrätt, garanti från biltillverkare/generalagent eller annat
åtagande.
•	När fabrikantens anvisningar inte följts, exempelvis om du
använt fel drivmedel, använt annan olja än den fabrikanten
anvisat eller kört fast bilens varningslampor lyser.
•	Skada på grund av att reparation och service inte är fackmannamässigt utförd.
•	Skada som uppstår på grund av att du inte använt det drivmedel eller olja som fabrikanten har anvisat.
•	Skada som orsakas av köld, väta, korrosion eller över
hettning.
•	Skada som beror på slitage och normal förbrukning.
•	Skada som sker när bilen används för tävling, träning,
övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom
inhägnat tävlingsområde.
•	Skada som beror på fabrikations- eller materialfel.
•	Skada som kan ersättas genom brand-, glas-, stöld- eller
vagnskadeförsäkring.
•	Om bilen används i yrkesmässig trafik.
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Garantin ersätter
Garantin ersätter reparation av skada del samt dygnskostnaden,
inklusive 20 mil, för hyrbil under skälig reparationstid, högst 3 dygn.
Hyrbil ersätts med klass A, småbil, exempelvis Volkswagen Polo,
Opel Corsa eller Peugeot 207.
Högsta ersättningsbelopp
Högsta ersättningsbelopp per skada är 2 prisbasbelopp.
Garantin ersätter inte
•	Kostnad för hopsättning och återmontering efter undersökning
och demontering, när skada inte ersätts av garantin
•	Kostnad för reparation/hyrbil som sker på annan verkstad än den
som bilhandlaren/återförsäljaren har anvisat till.
•	Kostnad för förbättring eller förändring av bilen i samband med
reparation.
•	Eventuell värdeminskning efter reparation av skada.
•	Mervärdesskatt, när du eller ägaren är redovisningsskyldig för
sådan.
•	Kostnad för dyrare hyrbil än klass A, småbil samt kostnader för
självriskreducering och - eliminering, drivmedel och liknande.
•	Hyrbilskostnad som överstiger 3 dygn och 20 mil.
När du råkar ut för en skada
Kontakta alltid den bilhandlare/återförsäljare som du köpte bilen
av. De kommer att hänvisa dig till den verkstad/biluthyrare som ska
utföra reparationen och hyra ut bil. Garantin gäller inte om skadan
åtgärdas eller om hyrbil hyrs på annan verkstad än den bilhandlaren
anvisat. Skada måste anmälas så fort som möjligt efter skada upptäcks, dock senast 1 månad efter skadan upptäckts
Tillämplig lag
För garantiavtalet gäller svensk lag. Tvist med anledning av garanti
avtalet ska handläggas vid svensk domstol.
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• Ersättning vid olika typer av motorfel samt skador
på elektronik, drivaxlar och bromsar med mera
• Hyrbil vid reparation
• Dessutom slipper du betala självrisk
Vill du veta mer? Prata med din återförsäljare
eller ring oss på Trygg-Hansa:

0774-42 41 42
På vår hemsida kan du göra det mesta och lite till:

www.trygghansa.se

Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ)
106 26 Stockholm
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 516401- 7799
www.trygghansa.se

