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Villkor

Denna folder är en allmän information om garantin och kan inte likställas med 
garantivillkor. Dessa finns hos din återförsäljare. Reservation för eventuella feltryck.

Garantiformer

Service/underhåll

Din återförsäljare ser till att serviceboken är uppdaterad samt informerar er om 
när och var nästa service skall ske. Service enligt tillverkarens anvisningar är 
ett villkor då garantin i annat fall upphör att gälla.

TRYGG PREMIUM Garantin upphör automatiskt när bilen når en ålder av 10 
år eller har rullat mer än 20 000 mil.   

Punkt 1-21 gäller 12 månader från leveransdatum .
Se ert garantibevis för löptid.                                                    
Uppgraderingsmöjligheter finns, tala med er säljare för mer information.

Självrisk
Ingen självrisk vid skada. Reparationstak på 100% av ett basbelopp per skada.

PREMIUM

TRYGG

I samverkan med

Motor

Motorns inre rörliga delar,  
undantag kylsystem.

Växellåda
Växellådans inre rörliga  

delar samt växellägesgivare 
med tillhörande databox.

Elsystem

Startmotor och generator.

Koppling

Slavcylinder, huvudcylinder och 
kopplingswire, kopplingslager 

och svänghjul.

Styrsystem

Servopump, rattstång, styrväxel 
och fjädrar. Ej elektronik.

Luftkonditionering

Kupéfläktmotor, kondensor, databox, 
kompressor, evaporator samt reglage-

panel för luftkonditioneringen.

Kylsystem till motor

Kylare, kylfläktmotor, tempgivare, 
termostat och vattenpump..

Kupé elektronik

Elhissar, eltaklucka (ej panoramatak), 
centrallås, blinkerssystem, vindrute-
torkarmotor, farthållare i standard- 

utförande och tändmodul för xenon
och startsystem..

Airbagsystem

Samtliga airbagar, sensorer, 
databox, kablar och kontakter.

Bakaxelns inre rörliga delar.

Bakaxel

Förbrukningsmateriel i 
samband med garanti- 

reparation.

Material

Innefattas felet av garantin 
betalar Svensk Bilgaranti 

      självrisken för bärgning till 
närmaste verkstad.

Bärgning

Avgassystem, grenrör,  
katalysator. Ej partikelfilter.

Avgassystem

Turboaggregat/-

Aggregatens inre rörliga delar 
samt laddluftkylare.

kompressor

ABS-system

ABS-hydraulaggregat, 
ABS-givare och databoxen 

för ABS-systemet.

Drivlina

Drivaxlar och kardan. Ej trasiga 
gummidamasker, hardyskiva 

eller stödlager. 

Insprutningssystem

Temperaturgivare, pulsgivare, 
lambdasond, atmosfärtryckgivare 

och luftmassemätare. 

Undantag
Övrig elektronik oavsett funktion, underhållnings-/kommunikations-/navigations- 
utrustning. Garantin omfattar ej skador som uppkommit genom yttre åverkan, 
överhettad motor, tävlingskörning, sabotage, oaktsamhet, brand, stöld, 
korrosion, kollision eller normaltslitage exempelvis leder, trasiga lampor, dioder, 
displayer och dylikt. 

Fyrhjulsdrift

Alla komponenter tillhörande 
fyrhjulsdriften.

Bränslesystem

Bränslepump, tryckventiler, 
spridare och tankarmatur. 

Bromssystem

Huvudbromscylinder, broms-
cylinder, bromsrör, bromsservo, 

bromskraftförstärkare och broms-
vätskebehållare.

Motorektronik

Motorstyrenhet ECU el. motsvarande 
samt övrig motorelektronik,  

inklusive uppdateringar.

Elmotorer 

Drivlinans elmotor och extra 
elmotor för fyrhjulsdrift.

För el-och hybridfordon omfattas även: Elmotorns elektronik

ECM styrenhet, DC/AC inverter 
och DC/DC konverter

Laddningsenhet

Bilens invändiga integrerade 
laddningsstyrenhet, dock ej 

laddkabel.


