
Villkor Elbilsgaranti 12/18/24 månader 
Garantin upphör automatiskt när bilen når en ålder av 10 år eller har rullat mer än 
150 000 km. Se garantibevis för löptid och miltal.

Garantin avser skador på följande komponenter:

1. 

2. 

3. 

 Elektronik: Motorelektronik.
 Motor: El-motorns samt ev. hjälpmotors inre rörliga delar.

 Bakaxel: Differentialens inre rörliga delar.
4. Styrsystem: Styrsystem: servopump, styrväxel, ratt inkl. elektrisk /manuell 
justering, styr- och stabilisatorstag
5. Bromssystem: Huvudbromscylinder, bromsservo, bromskraftförstärkare och 
bromsvätskebehållare.
6. ABS-system: ABS-hydraulik och styrenheten för ABS-systemet.
7. Växellåda: Växellådans inre och yttre rörliga delar samt växelväljare med 
tillhörande styrenhet.
8. Drivlina: Drivaxlar.
9. Luftkonditionering: Kupéfläkt, kondensor, kondensorfläkt, kompressor, 
förångare, styrenhet, elpatron, värmare, värmeventiler och vattenpump.
10.Airbagsystemet: Alla krockkuddar, sensorer, kablar och kontakter till 
krockkuddesystemet.
11.  Elektriskt system: Elektroniska komponenter med antisladd-/antispinn-   
system, elhissar, elektriska speglar, elmotor för centrallås, vindrutetorkare 

 och kombinationsinstrument.
12.  Koppling: Kopplingen med tillhörande komponenter, svänghjul, rörliga och 

fasta delar, med undantag av felaktig användning eller normalt slitage.
13.  Material: Förbrukningsmatrial i samband med garantireparation.
14. Väghjälp: Om felet omfattas av garantin, betalar Svensk Bilgaranti självrisken 

för bärgning till närmaste verkstad.

Aktsamhetskrav
Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta märkeskunnig verkstad eller AB 
Svensk Bilgaranti omgående när det uppstår fel eller skada som kan komma  att 
täckas av garantin.

Självrisk
Ingen självrisk vid skada. Max utbetalning per skada är ett (1) basbelopp

Löptid
Garantins giltighetstid står skriven på respektive garantibevis.

Reparation
Vid godkänd reparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, 
alldeles innan skadetillfället. Varje skada skall skriftligen anmälas till AB Svensk 

Bilgaranti på vår hemsida för skadeanmälan. Därefter anvisar AB Svensk 
Bilgaranti den verkstad som skall utföra garantireparationen. Om reparation 
utförs utan AB Svensk Bilgarantis skriftliga medgivande, betalar AB Svensk 
Bilgaranti inte reparationskostnaden.

Skötsel
För att Garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas 
enligt tillverkarens föreskrifter under hela garantitiden. Under perioden för 
garantin giltighet skall service och eventuella garantireparationer utföras av 
säljande företag eller av detta anvisad verkstad. Allt underhåll skall vara 
fackmannamässigt utfört och skall ovillkorligen dokumenteras i fordonets 
original servicebok, som på begäran av oss skall kunna uppvisas vid skade- 
tillfälle. Garantin omfattar ej skador uppkomna genom användning av kom-
ponenter som avviker från bilens seriemässiga utförande. Delar som kan 
förväntas slitas som en del av normalfunktionen täcks ej av garantin.

Undantag 
Nycklar och fjärrkontroller med tillhörande elektronik. Kablar, kontakter, 
batterier, underhållnings-, kommunikations-,inklusive trådlös, eller 
navigationsutrustning. parkeringsvärmare, batteri oavsett funktion.

Garantin omfattar ej skador som uppkommit genom yttre påverkan, över-
hettad motor, tävlingskörning, sabotage, oaktsamhet, stöld, brand, korrosion, 
läckage, kollision eller normalt slitage exempelvis leder, LED, lampor, 
dioder, displayer och dylikt. Fordonet skall användas för normal körning.

Bilar avsedda för yrkesmässig trafik omfattas ej av denna garanti. Om 
bilen har gällande maskinskadeförsäkring betalar AB Svensk 
Bilgaranti självrisken för kunden under förutsättning att skadan 
omfattas av villkoren. Garantin 
ersätter inte kringkostnader såsom hyrbil, taxi, hotell eller dylikt. 

Övriga villkor
Den dag AB Svensk Bilgaranti mottager skadeanmälan anses vara 
den dag då skadan har inträffat. Inför utlandsresa kontakta AB 
Svensk Bilgaranti för genomgång av garantivillkor utomlands. Samtliga 
tecknade Garanti är knutna till respektive fordon och följer fordonet. Vid 
försäljning eller över-låtelse till bilhandlare faller garantin. Ingen garanti är 
gällande utan giltigt garantibevis från AB Svensk Bilgaranti.

Bilmodeller som omfattas av garantin
Uppdaterad lista finner ni på www.svenskbilgaranti.com
F    ordonet skall vara testat och godkänt av auktoriserad KVD-ombud.
Frågor, kontakta vår tekniska avdelning för ytterligare  
information på tel. 031 - 27 70 40

Vår garanti ger dig extra trygghet 
när du köper elektrifierad bil

Vår El/Hybrid-bilgaranti 12/18/24 månader
• Garantin täcker de flesta riktigt kostsamma reparationerna som kan bli

nödvändiga vid en oförutsedd händelse.
• Garantin är knuten till registreringsnumret och följer med din bil vid en

eventuell försäljning. Detta är värdehöjande för din din bil.
• Ingen självrisk! Om något skulle inträffa med bilen kontaktar du bara

oss, så ordnar vi resten.

• Enkel felanmälan och snabb skadehantering av professionella handläggare
och bilspecialister. Normalt får du svar på din felanmälan inom en timme.

• Laga bilen på den ort och verkstad som passar dig – i Sverige, Norden och EU. 
Vi hjälper dig gärna med att hänvisa till de verkstäder som bäst kan ta hand  
om din bil där du behöver hjälp.

• Bärgning ingår vid garantiskada.




