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GARANTIBEVIS
Säljarens uppgifter:

Köparens uppgifter:

Företagets namn

Namn

Telefon

Telefon

Organisationsnummer

E-post

Registreringsnummer

Grattis till din nya bil. Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt bil ägande därför lämnar vi garanti som täcker motor och växellåda när olyckan
är framme. Nedan finner du vad garantin gäller för och vad som krävs för att den ska vara giltig.
OBS! Garantin gäller inte om den inte är betald/Denna sida skall även mejlas till oss på

garantier @tryggakopet.se
Det går också bra att ta en bild på garantibeviset och skicka bilden till nummer 073-957 72 95
När vi mottagit bilden och betalningen är gjord, då skickar vi ut en bekräftelse till köpare och säljare vi mejl

Garantins giltighetstid:
*Garantin gäller i 6 månader från den dagen du köpt bilen
*Ingen milbegränsning
*Garantin upphör att gälla och kan inte förlängas därefter

Var gäller garantin
*Alltid och överallt
Vad gäller garantin för
*Garantin omfattar bil som är angivet i detta avtal för plötsliga fel på motor och växellåda, garantin gäller även om det
visar sig att felet fanns innan köp dock utan din vetskap som köpare, har du däremot blivit upplyst om fel på motor eller
växellåda gäller inte garantin.
*Garantin gäller: Motor, motorblock, cylinderblock.
Växellåda: Manuell växellåda, automatlåda.
*Garantin gäller inte generator, startmotor, styrenhet, koppling, packbox, växellägesgivare, sparkställ, vajrar, eller andra
komponenter på bilen.
*Du ska ha testat bilen och dess funktioner
*När du får indikation på fel, hör ett tickande ljud från motorn eller om det slirar när du växlar ska du efter bästa förmåga
förhindra detta.
*Garantin gäller inte för lätt lastbil, taxi, eller före detta taxibil, budbil, eller före detta budbil, hyrbil eller före detta hyrbil,
körskolebil, husbil eller före detta polisbil.
*På något annat än motor och växellåda
*Om fel på bilen uppstått till följd av att fabrikatens/verkstadens anvisning beträffande åtgärder som borde utförts i tid
uteblivit, som tex, inte servat bilen eller bytt kamrem i tid.
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*Om felet beror på att man försummat bilen eller varit oaktsam, eller om felet fanns dokumenterat vid köpdagen men inte
åtgärdades av köparen.

*Som beror på slitage, stöld, brand, väta, kollision, frysning eller om du kört bilen torr på olja.

* Som annan garanti gäller för t.ex. om motorn blivit utbytt sen garanti lämnats skall den gälla först.

Ersättnings och värderingsregler:
*Ingen självrisk
*Maximal ersättning per skada 25000:*Har du köpt bilen på avbetalning eller kredit har vi rätt att ersätta kreditgivaren intill dennes återstående fordran.

*Trygga köpet har rätt att avgöra om bilen ska repareras eller om skadan ska ersättas kontant, vem som ska utföra
reparationen alternativt vår återanskaffning av delar ska göras. Vid reparation ska begagnad likvärdig utbytesdel
användas om sådan finns att tillgå, Tryggaköpet övertar äganderätten till bil, eller del och tillbehör som ersatts.

*När reparationskostnaden överstiger 50% av bilens värde kommer den att lösas in, den maximala ersättning man erhåller
är 75% av bilens värde. Bilen värderas efter skick och jämförs med liknande bilar på marknaden för en rättvis bedömning.
Detta ersätter inte Trygga köpet
*Fel sökningskostnader, bärgning, transport av bilen till verkstad.

Garanti BAS kostar 1200:- och gäller i 6 månader från köpdagen.
Märk betalning med bilens registreringsnummer.

Bankgiro: 5679-3615

Kontakt
E-post: garantier@tryggakopet.se
Telefon: 08-128 79 363
Kopparbergsvägen 45 722 19 Västerås BOX 38

