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K U N D E B E T I N G E L S E R

KØBSTRYGHED BRUGTBIL omfatter:

✓   Motor og turbo topstykke og alle oliesmurte komponenter såsom stempler, 
krumtap, knastaksel, ventiler, ventilløftere, plejlstænger, plejlstangslejer, olie
pumpe, tandrem, taktkæde og tilhørende dele, turboaggregatets indre bevægelige 
dele, ladeluftkøler, motortemperaturføler, impulsføler, atmosfæretrykmåler, luft
massemåler, brændstofpumpe, trykventiler, indsprøjtningsdyser, tankarmatur, 
startmotor, generator, motorstyreenhed, ECU eller tilsvarende samt øvrig motor
elektronik inklusive opdateringer, vandtemperaturføler, termostat, vandpumpe, 
motorkøler / ventilatormotor, manifold, forrør, lambdasonde.

✓   Gearkasse, kobling og drivlinje Alle gearkassens indre bevægelige dele, 
koblingens slavecylinder og hovedcylinder, koblingsrør, koblingsleje, svinghjul, 
driv og kardanaksler.

✓    Styre- og bremsesystem Servopumpe, ratstamme og styrehus, hoved
bremsecylinder, bremseservo, bremserør, bremsekraftforstærker og bremsevæske
beholder, ABShydraulikaggregat, ABS føler og styreenhed til ABSsystemet.

✓   Bagaksel og firehjulstræk Bagakslens indre bevægelige dele og alle  
komponenter tilhørende firehjulstræk.

✓   Aircondition Kabineblæsermotor, kabinekøler (evaporator), kompressor,  
kondenser, styreenhed og betjeningspanel.

✓    Elektronik og airbags Elrudehejs, elspejle, elsoltag, centrallås, blinklys
system og betjeningsarm, tændingslåsesystem, vinduesviskermotor, fabriks
monteret ikkeadaptiv fartpilot, xenon tændingsmodul, alle airbags, airbag
sensorer, airbagstyreenheder og kabler / kontakter til airbagsystem.

✓   Alle forbrugsmaterialer i forbindelse med garantireparationen.

✓   Bugsering til nærmeste autoriseret værksted, såfremt skaden er omfattet af 
KØBSTRYGHED BRUGTBIL.

1. Generelt:
a.  KØBSTRYGHED BRUGTBIL kan tegnes på biler som er 2 år fra første indregistrering 

og som endnu ikke er fyldt 10 år.
b.  KØBSTRYGHED BRUGTBIL kan kun tegnes på biler, som har overholdt alle service

eftersyn på ønsket tegningstidspunkt eller som har gennemgået Brugtbilstesten. 
Har værkstedet i den forbindelse påpeget fejl/mangler på bilen, skal disse være 
udbedret før aftalen træder i kraft. Bilen skal være i ”fejlfri” stand. Eventuelle ud
gifter til udbedringer er denne aftale uvedkommende.

c. KØBSTRYGHED BRUGTBIL er tilknyttet den aktuelle bil og ikke ejer.
d.  Skade dækket af KØBSTRYGHED BRUGTBIL sikres udbedret til samme tilstand 

som før denne opstod.
e.  Uanset skade er reparationsloftet for KTB 45.000 DKK incl. moms.

2. Gyldighedsperiode:
a.  KØBSTRYGHED BRUGTBIL løber 12 mdr. fra tegningstidspunktet og frem til angivne 

udløbsdato.
b.  KØBSTRYGHED BRUGTBIL udløber, uanset tegningstidspunktet, når bilen opnår en 

alder på 10 år og/eller har kørt mere end 200.000 km i alt.

3. Hvis behov for dækning på KØBSTRYGHED BRUGTBIL opstår:
a.  Skulle en skade opstå, skal skaden straks anmeldes til et autoriseret Citroën, DS, 

Peugeot eller Opel værksted og hvor KØBSTRYGHED BRUGTBIL er gældende.
b.  Kunden skal lade alle reparationer, som er omfattet af KØBSTRYGHED BRUGTBIL, 

udføres straks, efter fejlen konstateres og på et autoriseret Citroën, DS, Peugeot 
eller Opel værksted.

c.  Skulle skaden opstå i udlandet, dækker KØBSTRYGHED BRUGTBIL reparationsom
kostninger ved autoriseret Citroën, DS, Peugeot eller Opel værksted i Danmark, 
når bilen er transporteret til Danmark. Hjemtransport til Danmark er KØBSTRYG
HED BRUGTBIL uvedkommende og der henvises kundens egen kaskoforsikring 
(Rødt kort).

d.  Såfremt at der i forbindelse med en forsikringsskade udføres arbejde på bilen af  
et ikkeautoriseret værksted eller at der i forbindelse med en skade anvendes  
ikkeoriginale dele, bortfalder garantidækningen for disse dele/arbejde samt  
skader der kan henføres til dette.

4. Serviceeftersyn:
a.  For at bevare KØBSTRYGHED BRUGTBIL på bilen, skal bilen overholde alle service

eftersyn rettidigt jf. bilfabrikantens forskrifter.
b.  Bilejeren skal kunne dokumentere alle bilens udførte serviceeftersyn ved frem

visning af bilens fysiske/digitale servicebog og/eller værkstedshistorik, som på 
KØBSTRYGHED BRUGTBILleverandørens anmodning skal kunne fremvises i til
fælde af en skade.

c.  Der tillades en overskridelse af serviceeftersyn på max +3 000 km (kilometerefter
syn) og/eller max +60 dage (periodeeftersyn), hvad der måtte opstå først.

d.  Biler som har helt eller delvist overholdt service jf. bilfabrikantens forskrifter, kan 
stadig opnå dækning af KØBSTRYGHED BRUGTBIL. Det kræver dog at seneste  
service, er udført inden for de seneste 6 måneder, regnet fra ønsket tegningstids
punkt (skal dokumenteres med faktura). Er det mere end 6 måneder siden sidste 
service, skal service udføres efter bilfabrikantens forskrifter på autoriseret værk
sted, svarende til bilens årgang og kilometerstand på det ønskede tegningstids
punkt. Skulle der under udførsel af service på bilen, af det autoriserede værksted, 
findes utætheder fra pakninger eller filtre, oliespild fra motor og/eller gearkasse, 
mislyde og/eller slør fra styretøj, støj fra turbo, motor, gearkasse mv. vil dette skulle 
udbedres inden tegning af KØBSTRYGHED BRUGTBIL kan gennemføres. Hvis der i 
bilens manglende service, efter fabrikkens serviceforskrifter, mangler udførelse af 
væsentlige operationer, ex. tandrem skift, ventiljustering, udskiftning af gearolie 
mv., skal disse operationer ligeledes udføres inden tegning af KØBSTRYGHED 
BRUGTBIL kan gennemføres.

5. Opsigelse af aftalen:
a.  Kunden kan til enhver tid inden for garantiperioden opsige KØBSTRYGHED 

BRUGTBIL skriftligt. Der gives ikke præmierefusion.
b.  KØBSTRYGHED BRUGTBIL kan ophæves af garantileverandøren med øjeblikkelig 

virkning ved væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse anses som  
værende manglende overholdelse af kundens forpligtelser herunder særligt pkt. 
4.a. & b. (overholdelse af bilens serviceeftersyn).

6. Overdragelse:
a.  I forbindelse med salg af bilen inden for garantiperioden af KØBSTRYGHED 

BRUGTBIL, kan kunden overdrage garantien til ny ejer af bilen, såfremt ny ejer er 
en ”privatperson”.

7. KØBSTRYGHED BRUGTBIL dækker ikke:
a.  Komponenter som ikke er benævnt i listen under afsnit ”KØBSTRYGHED BRUGTBIL 

omfatter”.
b.  Komponenter som ødelægges grundet normal slitage.
c.  Tandrem som ødelægges grundet manglende rettidig udskiftning efter fabrikkens    

anbefalinger.
d.  Reparations eller fejlsøgningsomkostninger som er påbegyndt på bilen før en 

godkendelse fra garantileverandør.
e.  Forhøjet motorolieforbrug, lækage og alle typer batterier.
f.   Følgeomkostninger til udlejningsbil, taxa, hotel osv.
g.  Reparationer som er dækket af bilens fabriksgaranti / kulance.
h.  Gebyrer til private eller offentlige instanser (f.eks. bilsyn, vægtafgift, forsik

ringstab) samt øvrige forbrugsstoffer såsom brændstof og AdBlue.
i.   Reparationsomkostninger som opstår som følge af:
   •  Manglende udførelse af rettidigt serviceeftersyn (f.eks.motorolieskift) og/eller  

reparationer.
   •  Overophedet motor grundet misligholdelse, brændte ventiler, racerkørsel, brand, 

trafikskade, uheld, tyveri, hærværk, selvforskyldt skade, misbrug, overlæsning, 
forsømmelighed, korrosion, udefra kommende påvirkninger og force majeure.

   •  Ikke godkendte fabriksændringer af bilens motor (f.eks. chiptuning). Her kan der 
forekomme krav om tilbagebetaling af tidligere dækkede skader.

   •  Udbedringer eller reparationer foretaget af et værksted, som ikke er godkendt af 
garantileverandør samt følgeskader heraf.

j.  Biler som benyttes som udrykningskøretøj, hyrevogn, postal/kurer kørsel, madud   
bringning eller anvendes til motorsport.

k.  KØBSTRYGHED BRUGTBIL kan ikke tegnes på et særlig udvalg bilmærker, modeller 
og varianter som er udpeget af garantileverandøren. Listen over ikkeomfattende 
biler kan ses i bilag til punkt 7.k.

8. Tvistsager
a.  Hvis der opstår uenighed mellem slutkunde, forhandler/værksted og/eller garanti

leverandør, henvises der til Ankenævn for biler – www.bilklage.dk

Bilag til punkt 7.k
Alfa Romeo: Q og 4C • Audi: S og RS modeller • Alpina: Alle modeller / varianter • Aston Martin: Alle modeller / varianter • Bentley: Alle modeller / varianter 
• BMW: M og V12 • Corvette: Alle modeller / varianter • Ferrari: Alle modeller / varianter • Ford: Focus RS • Jaguar: Alle modeller / varianter • Land Rover & 
Range Rover: Alle modeller / varianter • Lamborghini: Alle modeller / varianter • Lotus: Alle modeller / varianter • Maserati: Alle modeller / varianter  
• Mercedes: AMG og V12 • Nissan: GTR • Opel: OPC • Porsche: Alle modeller / varianter • SEAT: Cupra • Subaru: WRX Sti • VW: GTR, GTI og R.


