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Vid förfrågningar eller skador kontakta:
      Tel: 031 - 27 70 40

info@svenskbilgaranti.com

TRYGGHETSGARANTI
Att köpa begagnad motorcykel kan vara ett äventyr. Vi 
vill ge dig som kund ett bekvämt, enkelt och tryggt köp. 
Visst låter det självklart men hos oss är det mer än bara 
ord. Därför erbjuder vi dig vår trygghetsgaranti, en av de 
mest generösa garantierna på marknaden. Dessutom, 
om oturen skulle vara framme, så betalar du inte en 
krona i självrisk!

KVALITETSTESTADE MOTORCYKLAR
De motorcyklar som erbjuds med vår TRYGG garanti  
genomgår en omfattande test innan de kommer ut till 
försäljning. Bland de komponenter och funktioner som  
vi kontrollerar är:
- motor, bromsar och växellåda
- stötdämpare
- avgassystem
- ram 
- att service är utförd enligt tillverkarens föreskrifter
- att motorcykeln är polerad och rengjord
- att ram och lack är besiktigad och godkänd

OM AB SVENSK BILGARANTI
AB Svenskbilgaranti Gruppen är den ledande aktören 
inom garantitjänster på den nordiska fordonsmarknaden. 
Vi är specialiserade på att utveckla garantikoncept till den 
nordiska fordonsbranschen - bilar, mc, fritid, lätta last. 
Vårt erbjudande är riktat till generalagenter, auktoriserad 
fordonshandel och anslutna bilhandlares kunder att teckna 
garantier vid köp av en ny eller begagnat fordon.

AB Svensk Bilgaranti grundades 1999. Sedan starten 1999 
har vi hanterat över 500.000 fordon, vilket gör oss till störst 
i Norden. Vi bedriver idag verksamhet i Sverige, Norge, 
Finland och Danmark.



När du köper en motorcykel som levereras med garanti  
från AB Svensk Bilgaranti kan din säljrepresentant svara  
på frågor och gå igenom villkoren.

Skötsel
För att garantin skall vara giltig måste motorcykeln vara skött och skötas enligt 
tillverkarens föreskrifter. 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 ovillkorli-
gen dokumenteras i motorcykelns original servicebok, som på anmodan av oss 
skall kunna uppvisas vid skadetillfälle. Garantin omfattar ej skador uppkomna 
genom användning av komponenter som avviker från motorcykelns seriemässiga 
utförande. Delar som kan förväntas slitas som en del av normalfunktionen täcks 
ej av garantin.

Undantag  
Garantin omfattar ej skador som uppkommit genom komponenter som avviker från 
motorcykelns seriemässiga utförande eller skador som kan härröras från över-
hettning, brända ventiler, yttre åverkan, tävlingskörning, sabotage, oaktsamhet, 
brand, korrosion, läckage, stöld, kollision eller normalt slitage. Garantin ersätter 
inga kringkostnader så som hyr fordon, taxi, hotel etc.

TRYGG BAS  
Villkor begagnade mc       
Garantin upphör automatiskt när motrocykeln når en ålder av 15 år.  
Garantin gäller 12 månader från leveransdatum.
Ingen självrisk vid skada. Max utbetalning per skada är 50% av ett basbelopp.
Garantin avser skador på följande komponenter; 
1.   Motor: Motorns inre rörliga delar.
2.   Växellåda: Växellådans inre rörliga delar. 
3.   Bromshydralik: reglage styre (ej klossar skivor)
4.   Ram .

TRYGG EXTRA
Villkor begagnade mc   
Garantin upphör automatiskt när motorcykeln når en ålder av 10 år.  
Garantin gäller 12 månader från leveransdatum.
Ingen självrisk vid skada. Max utbetalning per skada är ett basbelopp.
Garantin avser skador på följande komponenter;
1.   Motor: Motorns inre rörliga delar.
2.   Växellåda: Växellådans inre rörliga delar. 
3.   Bromshydralik: reglage styre (ej klossar skivor)
4.  Koppling 
5.   Motor elektronik 
6.  Bränslesystem
7.  Kylsystem till motor
8.  Drivlina: (ej slitage)
9.    Svingarm 
10. Gaffel: (ej packpoxar)
11.  Fotreglage 
12.  Elsystem: (ej lampor/dioder)
13.  Antispinn
14.  Ram
15  Tändningslås styrlås

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

Självrisk
Ingen självrisk vid skada. Max utbetalning per skada för garantin Trygg EXTRA är 
ett basbelopp och för garantin Trygg BAS är det 50% av ett basbelopp.

Löptid
Garantins giltighetstid står skriven på respektive garantibevis.

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 skrift-
liga medgivande, betalar AB Svensk Bilgaranti inte reparationskostnaden.

Övriga villkor
Den dag AB Svensk Bilgaranti mottager skadeanmälan anses vara den dag då 
skadan har inträffat. Inför utlandsresa kontakta AB Svensk Bilgaranti för genom- 
gång av garantivillkor utomlands.
Samtliga tecknade garantiavtal är knutna till respektive motorcykeln och följer 
motorcykeln. Vid försäljning eller överlåtelse till bilhandlare faller garantin.  
Ingen garanti är gällande utan giltigt garantibevis från AB Svensk Bilgaranti.

Motorcyklar som omfattas av garantin
Uppdaterad lista finner ni på www.svenskbilgaranti.com
Fordonet skall vara testat och godkänt av AB Svensk Bilgaranti auktoriserad 
återförsäljare. Kontakta vår tekniska avdelning för ytterligare information på  
tel. 031 - 27 70 40

Samtliga tecknade garantiavtal är knutna till respektive motorcykeln och följer motor- 
cykeln. Vid försäljning eller överlåtelse till fordonshandlare faller garantin. Ingen garanti 
är gällande utan giltigt garantibevis från AB Svensk Bilgaranti.


