
Garanti
HUSBIL

EURO 100  

Tryggare bilägande

AB Svensk Bilgaranti är specialiserade på att ut-
veckla garantier till bilbranschen. Vårt erbjudande 
är riktat till auktoriserade och anslutna bilhand-
lares kunder att teckna garantier vid köp av en 
kvalitetstestad bil. 

Att köra sitt fordon utan någon form av garanti 
kan medföra stora kostnader ifall motor eller 
elektronik skulle gå sönder. Detta kan dessutom 
inträffa samtidigt som du redan har en hög med 
räkningar att betala. Reparationskostnader över 
20 000 kronor är ingen ovanlighet med dagens 
avancerade motorer och teknik. Vi på Svensk 
Bilgaranti minimerar dina reparationskostnader 
på de dyraste komponenterna som till exempel 
motor, motorelektronik, växellåda och bakaxel. 
Om något skulle inträffa kontaktar du bara oss, 
så ordnar vi resten. Utan att du betalar en krona 
i självrisk. 

Välkommen till oss på AB Svensk Bilgaranti !
AB SVENSK BILGARANTI

Sven Källfelts Gata 211
426 71  Västra Frölunda
      Tel: 031 - 27 70 40

e-post: info@svenskbilgaranti.com

www.svenskbilgaranti.com

Välkommen till vår hemsida 
www.svenskbilgaranti.com

På vår hemsida kan du läsa mer om alla våra garantier och träffa 
några av de auktoriserade bilhandlarna som arbetar med att skapa 
ökad trygghet för sina kunder. 
  



Garantivillkor

Vi frågor kontakta vår tekniska 
avdelning för ytterligare info på 
tel. 031 - 27 70 40 

För husbilar yngre än 8 år med mätaställning upp till 120 000 km vid 
försäljningstillfället gäller följande: Punkt 1-11 gäller 12 månader eller 
10 000 km från leveransdatum.

1.   Elektronik:
 Databox för insprutning och för tändsystem.  
2.   Motor:
 Motorns inre rörliga delar, undantag kylsystem.
3.   Bakaxel:
 Bakaxelväxelns inre rörliga delar.
4.   Styrsystem:
 Servopump, rattstång* och styrväxel*, ej läckage. 
        *) ej el-system 

5.   Bromssystem:
 Huvudbromscylinder, bromsservo, bromskraft-
 förstärkare och bromsvätskebehållare.
6.   ABS-system:
 ABS hydraulaggregat och databoxen för ABS-systemet.
7.   Elsystem:
 Startmotor och generator.
8.   Växellåda:
 Växellådans inre rörliga delar. Ej koppling eller komponenter
       som är specifika för fyrhjulsdrift.
9.  Turboaggregat: 
     Turboaggregat, ej slitage eller läckage. 
10.  Luftkonditionering: Kompressor, kondensor och databoxen
 för luftkonditioneringen. Ej fyllningar avseende läckage.Bodelens
  ev. luftkonditioneringsanläggning ingår inte i denna garanti.
11. Komponenter som original är fast monterad: 
        Kylskåp, frys, spis, mikrougn, toalett, stödben, cirkulationspump,
 varmvattenberedare, värmeenhet & gasolregulator.

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 garantiavtal är knutna till 
respektive fordon och följer fordonet. Vid försäljning eller överlåtelse 
till bilhandlare faller garantin. Fordonet ska ursprungligen ha tillverkats 
som husbil

Ingen garanti är gällande utan giltigt garantibevis från AB Svensk Bilgaranti. 

Undantag  
Övrig elektronik oavsett funktion, underhållnings-/kommunikations/-
navigationsutrustning och hög oljeförbrukning.

Garantin omfattar ej skador som funnits vid leverans eller som uppkom-
mit genom yttre åverkan, överhettad motor, tävlingskörning, sabotage, 
oaktsamhet, brand, stöld, läckage, korrosion, kollision eller normalt slitage 
exempelvis leder, trasiga lampor, dioder, displayer och dylikt.

Bilar avsedda för yrkesmässig trafik omfattas ej av denna garanti. I de fall 
bilen har gällande maskinskadeförsäkring gäller inte denna garanti utan 
det är försäkringsbolaget som skall kontaktas i första hand.

Omfattas felet av våra garantivillkor står Svensk Bilgaranti för bilägarens 
självrisk.

Garantin ersätter inga kringkostnader såsom hyrbil, taxi, hotell etc. 

Reparation
Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, 
alldeles innan skadetillfället. Varje skada skall skriftligen anmälas till oss 
på vår blankett 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 Bil-
garanti inte reparationskostnaden.

Garantin omfattar ej skador uppkomna genom användning av kompo-
nenter som avviker från bilens seriemässiga utförande. Delar som förvän-
tas slitas som en del av normalfunktionen täcks ej av garantin.
  
Skötsel
För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas 
enligt tillverkarens föreskrifter under hela garantitiden. Under perioden 
för garantins giltlighet 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 anmodan av oss skall kunna 
uppvisas vid skadetillfälle.

Aktsamhetskrav
Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta AB Svensk Bilgaranti omgå-
ende när det uppstår fel eller skada som kan komma att täckas av garantin.

Självrisk & beloppsgräns
Ingen självrisk uttages vid skada. Garantin har en övre gräns per skada 
som uppgår till 65 % av vid skadetillfället gällande basbelopp.

Löptid
Garantins giltighetstid står skriven på respektive garantibevis.
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