5 ÅRS NYBILSGARANTI
FRÅGOR OCH SVAR

VEM KAN BÄTTRE TA HAND OM DIN RENAULT… ÄN RENAULT?

Vilka modeller har den 5-åriga nybilsgarantin?
Denna garanti gäller alla våra personbilar, vilket innebär: Twingo, Clio, Clio Sport Tourer,
Grand Modus, Kangoo Passenger, Megane Kombisedan, Megane Coupé, Megane Sport
Tourer, Megane Coupé Cabriolet, Scenic, Grand Scenic, Laguna, Laguna Coupé, Espace.
Finns det någon milbegränsning för denna garanti?
Det finns ingen milbegränsning för de första två åren. För att åtnjuta den femåriga garantin så
får den totala körsträckan på fem år inte överstiga 100 000 km. Garantin upphör att gälla när
bilens ålder antingen överstiger fem år eller den totala körsträckan överstiger 100 000 km.
Från vilket datum gäller den 5-åriga nybilsgarantin?
Alla nya Renault-bilar som är registrerade från den 1 september 2010 har den 5-åriga
nybilsgarantin.
Jag har köpt min bil före den första september men ännu inte fått den levererad.
Kommer jag få 5 års garanti?
Ja, det kommer du, det är datumet som bilen registreras som gäller.
Vad är det som täcks av denna nybilsgaranti?
Alla delar som täcks av fabriksgarantin täcks av denna garanti. Slitdelar täcks ej av någon
garanti såsom bromsklossar och vindrutetorkare, utom vid onaturlig förslitning.
Gäller garantin även taxi?
Nej, garantin gäller ej taxi, men i övrigt täcker garantin även bilar för kommersiellt bruk.
Är garantin knuten till bilen eller ägaren?
Garantin följer bilen.
Varför erbjuder Renault en 5-årig nybilsgaranti?
Renaults bilar är noggrant testade och kontrollerade för att den högsta standarden av pålitlighet och uthållighet ska kunna garanteras. Utöver detta investerar Renault i den främsta
produktionsteknologin och kan på detta sätt garantera fortsatt hög kvalitetsstandard. Denna
produktionskvalitet är det som gör att Renault kan erbjuda en 5-årig nybilsgaranti på alla
personbilar.

Hur är det med rostskyddsgarantin?
Denna påverkas ej och är även fortsättningsvis 12 år på våra personbilar.
Ingår vägassistans när man köper ny Renault hos en Renaultåterförsäljare?
Ja, det ingår Renault Assistans för alla fem åren under förutsättning att bilen får en sådan
service som rekommenderas av Renault.
I vilka länder är min bil täckt av denna nybilsgaranti?
De första två åren fabriksgaranti gäller i hela Europa. De resterande tre åren gäller
endast i Sverige.
Om jag direktimporterar en Renault vilken nybilsgaranti gäller då?
Då gäller den nybilsgaranti som var aktuell i samband med registreringen i bilens ursprungliga land (gäller endast i Europa).

