Dreivers garanti
I tillæg til købelovens 24 måneders reklamationsret får du også 12 måneders garanti, når
du køber bil gennem Dreivers. Dette dokument beskriver dækning, betingelserne samt
forpligtigelserne for opretholdelse af Dreivers garantien. Uanset indholdet af følgende
garantibestemmelser, vil købeloven på tidspunktet af indgåelse af handlen altid være
gældende.

1. Garantiordningens omfang
1.1.

Garantien dækker følgende i garantiperioden:
1.

Motor og gearkasse.

2. Alle elektriske og mekaniske komponenter.
3. Olielækage gennem toppakning samt lækage som kræver afmontering
af motor eller gearkasse for afhjælpning.
4. Alle elektriske dele og kabler, slanger, wirer, rør, olie, kølervæske og
lignende, som skal skiftes i forbindelse med reparation.
5. Rustskader i undervogn, der ikke er oplyst i test, som køber har fået
udleveret før køb.
2. Undtagelser for garantien
2.1.

Garantien dækker ikke følgende i garantiperioden:
1.

Lakskader og misfarvninger udover fabrikantens garantier

2. Rustskader i lak og andre overfladedele

3. Defekter, der ikke er omfattet af garantien
3.1.

Garantien dækker ikke følgende defekter i garantiperioden:
1.

Defekter som følge af ukorrekt reparation

2. Defekter som skyldes en gradvis normal forringelse (slid) grundet
køretøjets alder og km-tal
3. Defekter som følge af uhensigtsmæssigt brug af køretøjet eller ved
forsætlig handling
4. Defekter forårsaget af krig, naturkatastrofer, oversvømmelser, skybrud,
oprør, uroligheder mv.
5. Defekter forvoldt som følge af forkert brændstof, olie smøremidler mv.
4. Forudsætning for at være omfattet af garantien
4.1.

Forpligtigelser
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1. Ejeren har ansvaret for korrekt vedligeholdelse af bilen iht.
fabrikantens forskrifter. Alle service i garantiperioden skal være
overholdt og udført efter fabrikkens anbefalinger.

2. Ejeren har ansvaret for dokumentation for vedligeholdelse af bilen iht.
fabrikantens forskrifter

3. Korrekt vedligeholdelse iht. fabrikantens forskrifter er en betingelse for
Dreivers garanti.

4. Der er intet krav om, at service skal være udført på fabrikantens
værksteder, men det skal kunne dokumenteres, at fabrikantens krav til
service er opfyldt.
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