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Ansvar  Drivlinjegaranti og 

Reklamasjonsvilkår 

 

Bil: ..................................... Reg.nr: ....................... Reg.dato:.......................... 

Drivlinjegarantitid:................måneder 

Chassisnr: ......................................................   

Kundens navn: ................................................................................................................................................ 

Adresse: .......................................................................................................................................................... 

 

1. Biler som omfattes av Ansvar Drivlinjegaranti og Reklamasjonsvilkår 

Garantien gjelder for brukte personbiler som er solgt og levert av selgeren i samsvar med inngått 

kjøpekontrakt og med dokumentet Ansvar Drivlinjegaranti og Reklamasjonsvilkår i utfylt og 

underskrevet stand. 

 

2. Varighet på Ansvar Drivlinjegaranti 

Ansvar Drivlinjegaranti gjelder i det antall måneder fra levering i samsvar med inngått kjøpekontrakt 

som følger av denne garantierklæring, men bare inntil det km intervall som gjelder for de ulike 

komponenter på bilen, jfr vedlegg. Garantien gjelder ikke dersom bilen selges videre av kjøper. 

 

3. Varighet på reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven 

Kjøperen kan reklamere etter forbrukerkjøpslovens § 27 til det er gått inntil 5 år etter levering. Ved 

reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven, må kjøperen dessuten reklamere innen 3 måneder etter at feilen 

er oppdaget. Reklamasjonsretten gjelder bare inntil det km intervall er nådd som gjelder for de ulike 

komponenter på bilen, jfr vedlegg. 

 

4. Krav om vedlikehold 

For at Ansvar Drivlinjegaranti skal gjelde, må bilen vedlikeholdes i samsvar med fabrikkens 

vedlikeholdsprogram av autorisert verksted med kompetanse og utstyr for å vedlikeholde den bilen 

som dekkes av denne garanti. 

Garantien bortfaller dersom vedlikeholdet ikke har vært gjennomført i samsvar med de bestemmelser 

som er nevnt ovenfor. 

 

5. Verksteder som kan foreta utbedring av mangler.  

Utbedring av mangel som dekkes av garantien, kan kun utføres av verksteder utpekt av selgende 

forhandler. 
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6. Mangler som dekkes av Ansvar Drivlinjegaranti 

Ansvar Drivlinjegaranti omfatter tekniske feil ved motor, gear, kraftoverføring og differensial. Det 

forutsette at feilen ikke er oppstått som normal følge av uvanlig bruk og heller ikke skyldes manglende 

vedlikehold.  

 

7. Ansvar Drivlinjegaranti og reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven 

dekker ikke: 

• Service og reparasjoner som er en del av bilens vedlikeholdsprogram medregnet bytte av 

slitedeler i henhold til dette program så som tennplugger, innsprøytningsdyser, clutch, 

bremseklosser, bremseskiver, vannslanger og lignende.  

• Følgeskader som skyldes mangelfullt eller for sent vedlikehold og for sen utskifting av 

slitedeler eller bruk av deler og utstyr som ikke er originalt eller av tilsvarende kvalitet som 

originalt så som f. eks. uoriginalt luftfilter, oljefilter, turbo, chiptuning o.l.  

• Feil ved karosseri og lakk, skader på karosseri og skader på mekaniske komponenter som 

følge av uhell, tyveri og lignende. 

• Erstatning for indirekte krav på bileiers hånd, jfr. Kjøpslovens § 67 annet ledd. 

 

 

8. Bileiers ansvar ved gjennomføring av reklamasjon etter Ansvar 

Drivlinjegaranti og Reklamasjonsrett 

Bileier må umiddelbart reklamere til selgeren når feil oppdages og overlate til selgeren å utpeke hvem 

som skal utbedre mangelen, jfr. pkt 5. Selgeren vil ikke dekke utgifter for reparasjon av bilen på andre 

verksteder verken for feil som omfattes av Ansvar Drivlinjegaranti eller reklamasjonsretten etter 

forbrukerkjøpsloven.  

 Det er bileiers ansvar å besørge og bekoste levering og henting av bilen hos det verksted som blir 

utpekt i forbindelse med gjennomføring av reklamasjon etter denne garanti forutsatt at verkstedet 

ligger maksimum 50 km fra bileiers bosted. 

 

9. Kontroll av bil som omfattes av Ansvar Drivlinjegaranti 

Ved reklamasjon har selgeren rett til å kontrollere at utstyr som eventuelt er påmontert etter levering, 

er montert korrekt i samsvar med fabrikkens retningslinjer. Feil som følger av feilmontering eller bruk 

av deler og utstyr som ikke har tilfredsstillende kvalitet, jfr. pkt. 7, annullerer rett til utbedring i 

samsvar med Ansvar Drivlinjegaranti. Bileier må selv dekke kostnadene for reparasjoner av skader 

som skyldes feilmontering eller bruk av deler og utstyr med mangelfull kvalitet. 

Selgeren har ved reklamasjon rett til å kontrollere kjøretøyets kjørelengde mot alle kjente 

opplysninger. Dersom uregelmessigheter oppdages, annulleres denne avtale med umiddelbar virkning. 

Kunden må deretter selv dekke kostnadene for reparasjoner feil som omfattes av Ansvar 

Drivlinjegaranti.  

 

10. Dekning ved reklamasjon etter Ansvar Drivlinjegaranti  

Selgeren er forpliktet til å utbedre feil som omfattes av garantien, og som oppstår i garantitiden, uten 

kostnad for bileier, men  selgeren har full frihet til å søke regress hos sine samarbeidsparter.  
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Utbedring av mangler under Ansvar Drivlinjegaranti, skal gjennomføres i samsvar med det som følger 

av veiledning fra den aktuelle bilfabrikk og god faglig standard. Det skal benyttes originale deler eller 

deler av tilsvarende kvalitet. Dersom vesentlige komponenter som f. eks. motor og gearkasse må 

byttes, kan det benyttes brukte deler som maksimum er brukt tilsvarende kjørelengde på bilen som 

dekkes av garantien. 

 

11. Dekning ved reklamasjon etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser 

Reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven omfatter tekniske feil som forelå ved levering og derfor 

ikke er oppstått som følge av bruk.  

Selgeren er forpliktet til å kompensere for feil som omfattes av reklamasjonsretten.  

Utbedring av mangler som omfattes av lovens reklamasjonsrett, skal gjennomføres i samsvar med det 

som følger av god faglig standard.  Selgeren dekker kostnadene ved mangelsutbedring basert på bruk 

av nye deler etter følgende skala: 

• Inntil 40 % av komponentens varighet   100 % av kostnadene 

• Inntil 60 % av komponentens varighet     60 % av kostnadene 

• Inntil 90 % av komponentens varighet     40 % av kostnadene 

• Inntil 100 % av komponentens varighet     20 % av kostnadene 

 

Ved havari på vesentlige komponenter så som f. eks. motor og gearkasse, kan selgeren alltid 

gjennomføre mangelsutbedring ved å benytte brukte deler som maksimum er brukt tilsvarende 

kjørelengden på bilen på reklamasjonstidspunktet. 

Når det km intervall er nådd som gjelder for de ulike komponenter på bilen, jfr vedlegg, bortfaller 

ansvaret for mangelsutbedring etter forbrukerkjøpsloven for selgeren. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Sted/dato 

 

 

 

__________________________________      _________________________________ 

 Selger                               Kjøper 


