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

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RENAULTS DRIVLINEGARANTIAVTAL
Syftet med dessa allmänna villkor för serviceavtal är att definiera de tjänster och villkor som
ingår i Renault DRIVLINEGARANTI (Del I) OCH Renault Assistance (Del II).
Tjänsterna i avtalet tillhandahålls av RENAULT NORDIC AB, Esbogatan 12, 164 74 KISTA,
SVERIGE, ett dotterbolag till och återförsäljare för RENAULT SA, Frankrike.
Administrationen av avtalen kommer att skötas av RENAULT NORDIC AB. Renault-nätverket
kommer att fungera som betalningsmottagare.

DEL I: ALLMÄNNA VILLKOR RENAULT DRIVLINEGARANTI.
1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE
1.1 FÖRSÄKRINGSBERÄTTIGADE FORDON
Alla bilar inom segmentet lätta transportbilar från RENAULT, det vill säga KANGOO, TRAFIC
och MASTER, registrerade i SVERIGE, under förutsättning att detta avtal är undertecknat
senast 12 månader efter det datum då bilen först togs i trafik enligt registreringsbeviset.
Följande fordon är undantagna från Avtalets tillämpningsområde: elektriska fordon, taxibilar
och fordon som används i tävlingar.

2. Ikraftträdande
Tjänsterna i Drivlinegaranti-avtalet levereras först då kontraktsgarantiavtalet från tillverkaren
har gått ut, det vill säga efter det datum som anges på den nya bilens garantisedel.

3. Avtalstid – körsträcka
Vid undertecknandet av Drivlinegarantiavtalet väljer kunden avtalstid och maximal körsträcka
från den aktuella prislistan för Drivlinegaranti, som återfinns tillsammans med de särskilda
villkoren på detta avtals framsida.
Det ingångna avtalet gäller från den dag då det nya fordonet levereras, enligt vad som framgår i garantibroschyren, oavsett vilket datum avtalet undertecknats. Det körsträcka Kunden
väljer ska räknas från ”noll” kilometer, oavsett vid vilket datum avtalet undertecknats.
Drivlinegarantin ska upphöra när det första av de båda villkoren uppfyllts.
Om vägmätaren har bytts ut ska hänsyn tas till den sammanlagda sträckan för den tidigare
och den nya vägmätaren när avtalstiden räknas ut.

4. Tjänster som tillhandahålls
4.1 Garantin omfattar:
Drivlinegarantiavtalet omfattar:
–
Byte eller reparation av fel som beror på material och/eller yrkesmässigt utfört arbete
på drivlinans delar enligt vad som anges nedan, när felet har rapporterats på rätt sätt
av kunden, samt reparationer av skador som orsakats av fel på andra delar av bilen:
Motorns övre del, cylinderhuvud, AC, ventiler, motorns nedre del, vevhus, hela motorn, turbo, insugningsgrenrör, filter, avgasgrenrör, grenrör, oljekrets, kylvätskekrets,
termostat, insprutning, ECU-styrenhet, generator, startmotor, remskiva, rem, växellåda,
transmissionsaxel, bakaxel.
4.2 Garantin omfattar inte:
Drivlinegarantiavtalet täcker inte:
–
Tillverkningsfel på delar som inte räknas upp under 4.1.
–
Indirekta förluster på grund av skador (förlust av möjligheten att nyttja fordonet, stilleståndsersättning etc.). Kunden kan emellertid väcka talan vid domstol och kräva
ersättning enligt gällande rätt. Fordonskomponenter som har ändrats, liksom de följder
(skada, för tidigt slitage, förändringar, etc.) en sådan ändring har inneburit för fordonets övriga komponenter och delar eller dess utseende.
–
Underhållskostnader i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
–
Byte av delar till följd av normalt slitage som har uppstått på grund av att fordonet har
använts och nått ett visst kilometerantal.
–
Förvärrande omständigheter som har uppkommit som en följd av att hänsyn inte har
tagits till varningar på instrumentpanelen eller till rekommendationerna i instruktionshandboken, garantibroschyren och fordonets servicebok.
–
Skada och försämring som har uppkommit på grund av följande yttre orsaker:
•
olycka, kollision, stöt, jack, repa, grus eller andra hårda föremål, hagel eller
vandalisering,
•
påverkan från luftföroreningar, påverkan från växter, till exempel kåda, påverkan
från djur, till exempel fågelavföring och kemisk påverkan,
•
föremål som transporteras i fordonet,
•
användning av bränsle som inte överensstämmer med det av tillverkaren rekommenderade, eller bränsle av låg kvalitet.
–
Skada som har orsakats av force majeure såsom blixtnedslag, brand, översvämning,
jordbävning, krigshandling, kravaller och angrepp.
–
Byte eller reparation av drivlinans delar (inklusive arbetskostnad), där det aktuella felet
har uppstått till följd av att Kunden har låtit reparera eller serva fordonet på en verkstad
som inte tillhör Renault-nätverket och som därför har utfört reparationen eller servicen
på ett sätt som inte stämmer överens med tillverkarens rekommendationer i frågan.

Om underhåll, kontroll eller reparation har utförts utanför Renault-nätverket åligger det
kunden att bevisa att det aktuella felet inte har orsakats av att underhåll, kontroll eller
reparation stridit mot Renaults rekommendationer.
4.3 Avtalet fråntar inte Kunden dennes rätt till ersättning enligt tvingande svensk
lag.
4.4 Originaldelar som monterats in i ett fordon för att ersätta delar som nedmonterats enligt Avtalet åtnjuter den garanti som följer enligt Avtalet.

5. TILLÄMPNINGSVILLKOR
5.1 För att få utnyttja detta avtal ska Kunden:
–
Endast vända sig till medlemmar i Renault-nätverket som har en varumärkesskylt och
som därmed har rätt att utföra denna typ av arbete. Det ankommer på Renault att
bestämma om en skadad del ska repareras eller bytas ut.
–
Visa upp en korrekt ifylld underhållshandbok där det framgår att underhållet har utförts
i enlighet med tillverkarens rekommendationer och inom den tid som tillverkaren har
anvisat eller lägga fram bevis i form av en giltig faktura som visar att tillverkarens
rekommendationer har efterlevts.
Så snabbt som möjligt rapportera fel som omfattas av detta avtal antingen till en
Renaultverkstad eller skriftligen.
–
Såvida inte exceptionella omständigheter rådde då fordonet drabbades av stillestånd
(se nedanstående paragraf och tillämpliga regler för Renault Assistance) kommer Renault och Renault-nätverket inte att ersätta Kunden för reparationer som omfattas av
detta avtal om de blivit utförda utanför Renault-nätverket.
–
Om fordonet drabbas av stillestånd ska kunden ringa Renault Assistance. Om det är
nödvändigt ska Renault Assistance bogsera fordonet till närmaste Renault-verkstad.
Renault Assistance kan bogsera fordonet till en annan närliggande verkstad (helst en
som tillhör Renault-nätverket) för att få felet avhjälpt. I vissa fall måste kunden betala
kostnaderna i förväg och spara alla dokument som styrker dessa utgifter (se särskilda
regler under del II: Renault Assistance).
–
I den händelse att vägmätaren upphör att fungera måste Kunden så snart det är möjligt lämna in den för service på närmaste Renault-verkstad och om arbetet utförs på
en verkstad utanför nätverket meddela RENAULT NORDIC, även om fordonets garanti
inte har gått ut.
5.2 Renault Drivlinegaranti gäller inte och RENAULT och övriga medlemmar i
Renault-nätverket är befriade från alla former av ansvar när:
–
Fordonet används under förhållanden som inte överensstämmer med vad som anges
i instruktionshandboken, fordonets servicebok och garantibroschyren (fordonet lastas
för tungt eller används i någon form av tävlingssammanhang).
–
Det aktuella felet uppstod till följd av att Kunden har låtit reparera eller serva fordonet
på en verkstad som inte tillhör Renault-nätverket och på ett sätt som inte stämmer
överens med tillverkarens rekommendationer, förutom om det uppstått till följd av ett
undantag i 5.1.
Om underhåll, kontroll eller reparation har utförts utanför Renault-nätverket åligger det
kunden att bevisa att det aktuella felet INTE har orsakats av att underhåll, kontroll eller
reparation stridit mot Renaults rekommendationer.
–
Skada som uppstått till följd av bristande underhåll eller underlåtenhet att följa instruktionerna för handhavande, underhåll eller skötsel av fordonet som anges i garantibroschyren och/eller instruktionshandboken.

6. betalning
Kunden måste betala uppläggningsavgiften när avtalet undertecknas.

7. UPPHÖRANDE
7.1	Distans- och hemförsäljningslagen 2005:59: I enlighet med distans- och
hemförsäljningslagen har kunden när ett serviceavtal sålts till denne i hemmet (och inte på ett av företagets sedvanliga försäljningsställen) rätt att annullera ordern inom fjorton dagar från köptillfället om denna period innefattar åtminstone 7 arbetsdagar. Om perioden varit kortare än 7 arbetsdagar
upphör den på den 7:e arbetsdagen.
	Det är inte tillåtet att ta ut deposition under ångerperioden. Annulleringsblanketten följer med dokumentet ”Hemförsäljning” som kunden får tillsammans med avtalet.
7.2	I den händelse att fordonet helt går förlorat (fordonet förstörs, brand oavsett
orsak) eller om fordonet förklaras tekniskt eller ekonomiskt omöjligt att reparera kommer avtalet att upphöra från och med dagen för sådan händelse.
Kunden måste meddela det inträffade till RENAULT NORDIC inom en månad
via rekommenderat brev med mottagningskvitto, och bifoga skriftliga bevis.
7.3

I händelse av stöld där fordonet inte återfinns inom 30 dagar efter det att det
har anmälts stulet kommer avtalet att upphöra från och med dagen för stölden. RENAULT NORDIC måste meddelas inom 48 timmar via rekommenderat
brev med mottagningskvitto.

7.4

Om fordonet säljs måste kunden informera RENAULT NORDIC inom en månad
via rekommenderat brev med mottagningskvitto och bifoga skriftligt bevis
på att försäljningen ägt rum (kopia på det uppsagda registreringsbeviset
eller en kopia på köpebrevet med mätarställningen angiven).

	De rättigheter som återstår av avtalet kan överlåtas på köparen av fordonet
och RENAULT NORDIC behåller då den betalning som har erlagts för avtalet.
Om de återstående rättigheterna inte överförs kommer avtalet att sägas upp
och avtalet sluta att gälla på det datum och vid den mätarställning då fordonet såldes.
7.5

Om Renault-nätverket återtar fordonet kommer avtalet och de därtill hörande rättigheterna att upphöra att gälla på det datum och vid den mätarställning då fordonet återtogs.

7.6	RENAULT NORDIC har rätt att utan föregående varning säga upp avtalet via
rekommenderat brev med mottagningskvitto i den händelse att ett av åtagandena i detta avtal inte fullföljs, och i synnerhet underlåtenhet som kan
läggas Kunden till last enligt paragraf 5.2 i detta avtal, eller i den händelse
att:
–
Delar har installerats eller förändringar har utförts som inte har godkänts av tillverkaren.
–
Fordonets vägmätare har ändrats utan att RENAULT NORDIC underrättats via rekommenderat brev med mottagningskvitto tillsammans med en kopia på fakturan, eller
om vägmätaren har kopplats ur eller nollställts eller om den angivna avläsningen är
förfalskad. Under alla omständigheter har RENAULT NORDIC rätt att begära att kunden
betalar en summa motsvarande de skador som uppstått. Om så krävs kan denna
skadeersättning läggas till den summa som Kunden fortfarande är skyldig RENAULT
NORDIC som betalning för avtalet.
7.7

Om priset för det ingångna avtalet inte betalas (avtalet har inte uppfyllts),
kommer avtalet att hävas. Avtalet sägs upp utan förvarning om betalning
inte har erlagts inom 15 dagar efter underrättelse via rekommenderat brev
med mottagningskvitto, även om Kunden erbjuder sig att betala eller betalar
efter förfallodagen

7.8	I den händelse avtalet sägs upp enligt denna paragraf eller om Drivlinegaranti inte träder i kraft i enlighet med paragraf 2, kommer RENAULT NORDIC
att återbetala Kunden inom skälig tid:
Uppläggningsavgiften för avtalet, som anges under särskilda villkor, om situationen
som har givit upphov till återbetalningen uppstått innan det datum då avtalet trädde i
kraft i enlighet med paragraf 2.
Uppläggningsavgiften för avtalet, minus kostnaden för den faktiska körsträckan för detta
fordon på dagen för uppsägningen, om situationen som har givit upphov till återbetalningen uppstått efter det datum då avtalet trädde i kraft i enlighet med paragraf 2.
Kunden måste under alla omständigheter betala en handläggningsavgift på 390 SEK.
Exempel:
En Drivlinegaranti
000 km kostade
och sades upp
Körsträcka som
Kostnaden förför 3 år*/100
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Kostnader5för000 SEKSumma
Kunden
har kört
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återbetalning
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DEL II: ALLMÄNNA VILLKOR RENAULT ASSISTANCE.
1. Tillämpningsområde
Kunden, godkänd förare och passagerare som färdas kostnadsfritt och inte överskrider gränsen för antal passagerare, kan utnyttja Renault Assistance om Kundens fordon drabbas av
stillestånd.
Assistanstjänsterna tillhandahålls uteslutande av RENAULT ASSISTANCE. Kontrollera att du
har följande uppgifter tillgängliga innan du ringer RENAULT Assistance:
–
Fordonets registreringsnummer och färg, så att fordonet enkelt kan identifieras.
–
Var fordonet finns, så att det enkelt kan lokaliseras.
–
Beskrivning av problemet, så att rätt återställningsprogram kan initieras för att hjälpa
dig och ditt fordon.
–
Ägarens namn och adress för identifiering.
–
Telefon- eller faxnummer där du kan nås, så att du kan få information i realtid.
–
Om möjligt, fordonets VIN-nummer (chassinummer).
Renault Assistance kan inte hållas skyldiga för kostnader som har orsakats av kunden utan
föregående medgivande.

2. Definition
2.1 Stillestånd definieras som:
2.1.1 Ett plötsligt och oförutsägbart stopp till följd av ett fel i en mekanisk, elektrisk eller
elektronisk del vilket resulterar i att fordonet stannar och som inte härrör från bristande underhåll och förutsatt att Renault-fordonet har blivit servat i enlighet med vad
som sägs i Renaults servicebroschyr.
2.1.2 Om färden måste avbrytas därför att en varningslampa för olja, kylvätska eller bromsvätska tänds eller därför att någon annan varningsfunktion som i enlighet med instruktionerna i fordonets instruktionsbok kräver att föraren omgående stannar fordonet
aktiveras.
2.1.3 Händelser som hindrar föraren från att inleda eller fortsätta sin färd av säkerhetseller juridiska skäl, eller händelser som ger upphov till en så omfattande avvikelse att
fordonet inte kan användas:
•
Fel på fordonets säkerhetsbälten.
•
Fel i fordonets styrsystem (gäller ej servostyrning).
•
Fel i fordonets bromssystem (gäller ej servobroms).
•
Fel på strålkastarna.
•
Fel på vindrutetorkarna i regnigt väder (gäller ej torkarbladsgummit).
2.2 Följande händelser omfattas också av Renault Assistance, men inte därmed
förknippade sekundära skador som är följder av den ursprungliga skadan:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Förlust av nyckel
Urladdat batteri
Punktering
Brist på bränsle

av Avtalet

3. Garantin omfattar inte
47 000 kilometer/
100 000 kilometer
x 5000 SEK =
2350 SEK

5000 SEK

390 SEK

5000 - 2350 - 390
= 2260 SEK att
återbetalas till
Kunden

8. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter som efterfrågas av kunden när en beställning görs är nödvändiga för
att genomföra beställningen och för att RENAULT ska kunna tillhandahålla service av hög
kvalitet, anpassad till kundens behov.
Dessa uppgifter är konfidentiella och kan komma att förmedlas till RENAULT, dess dotterbolag eller annan tredje part som RENAULT har ett affärsförhållande med och som är bunden
av ett avtal om tystnadsplikt. I enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) har kunden rätt att ta
del av och korrigera uppgifter som rör henne eller honom. Kunden har också rätt att motsätta
sig datorhantering av personuppgifter genom att kontakta RENAULT NORDICs Kundtjänst.

Renault Assistance gäller inte för:
3.1 Renault Assistance täcker inte kostnader för reservdelar som behöver bytas till följd av
normalt slitage och som kan vara nödvändiga för att reparera fordonet, oavsett om det
har varit nödvändigt att bogsera fordonet eller inte.
3.2 Fordon som är inblandade i tävlingar eller träning för tävlingsändamål.
3.3 Avsikligt lagbrott vid körning av fordonet
3.4 Krig eller risk för krig, revolution, uppror, strejk, terroristangrepp, radioaktivitet, jordbävning eller andra orsaker som kan anses vara force majeure.
3.5 Assistans som fordonsägaren eller annan person har beställt utan att först ha kontaktat eller fått tillåtelse av Renault Assistance.
3.6 Skadad egendom
3.7 Momskostnader som kunden eller fordonsägaren/uthyraren är ansvariga för, dvs. för
nyttofordon.
3.8 Fordon som är avställt, vilket har rapporterats till bilregistret.
3.9 Normala reparationer och reservdelskostnader.

4. Ansvarsbegränsning

9. TVIST

Renault Assistance kan inte hållas ansvariga för skador som har uppstått i samband med
utförande av tjänst eller råd från en lokal återförsäljare.

Detta avtal regleras av svensk lagstiftning.

5. Vårt löfte att göra vårt bästa

I händelse att en tvist skulle uppstå angående detta avtal:
om Kunden är privatperson ska valet av jurisdiktion ske i enlighet med svensk lagstiftning,
om Kunden är företagare ska den domstol som har jurisdiktion ligga inom det område
där Renault-företaget (handlare, filial, auktoriserad återförsäljare, serviceverkstad)
som tecknade avtalet med Kunden har sitt huvudkontor.

Hjälp från Renault Assistance ges med hänsyn till lokala resurser, särskilt avseende inkvartering och hyrbilar.

6. Begränsningar i serviceavtalets omfattning

11. Geografisk giltighet

Följande RENAULT-fordon är endast berättigade till reparations- och bogseringstjänster.
Följande RENAULT-fordon är inte heller berättigade till ersättningsfordon (hyrbilstjänsten):
6.1 Fordon som är registrerat som korttidsuthyrnings-/leasingfordon.
6.2 Fordon för personbefordran (fordon med fler än nio platser).
6.3 Bilar som har genomgått ytterligare ombyggnad (taxibilar, fordon med kylanläggning,
trafikskolefordon osv.).

Garantin enligt Avtalet gäller i Sverige samt i följande länder:
Tyskland, Andorra, Österrike, Belgien, Bosnien Hercegovina, Cypern, Kroatien, Danmark,
Spanien, Estland, Finland, Storbritannien, Grekland, Ungern, Irland, Island, Italien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Monaco, Norge, Nederländerna, Polen, Portugal, Ryssland, San Marino, Serbien Montenegro, Slovakien, Slovenien, Schweiz,
Tjeckiska Republiken och Vitryssland.

7. HJÄLP PÅ PLATS

I Ryssland och i Vitryssland är Kunden skyldig att betala fakturor som inte omfattas av systemet för Renault Assistance. Kunden har rätt att utfå ersättning för fakturorna av det företag
inom Renault i Sverige som förmedlat Avtalet.

Om det är praktiskt möjligt, och om reparationskostnaden är mindre än bogseringskostnaden, utförs nödvändiga reparationer på plats.
7.1 Punktering
Om en punktering inträffar byter vi däcket. Kostnader för köp av t.ex. nya däck eller reservdelar täcks inte av Renault Assistance. Vi täcker heller inte punkteringar som har orsakats
genom att köra på ett fast hinder, som en trottoarkant eller refug osv.
7.2 Bränslebrist/Fel bränsle
I händelse av bränslebrist/fel bränsle, kommer bränsle att levereras till platsen och/eller
bytas ut. Renault Assistance står dock inte för bränslekostnaderna.
7.3 Förlust av nyckel
Vi låser upp dörren eller skickar en reservnyckel, beroende på vad situationen kräver.
7.4 Urladdat batteri
Vi laddar batteriet eller byter batteriet mot ett nytt. Vi står dock inte för kostnaderna för det
nya batteriet.

8. BOGSERING
Bogsering utförs av säkerhetsskäl om det inte är möjligt att reparera fordonet på plats inom
rimlig tid. Om avståndet mellan platsen för stilleståndet och hemmet är mindre än 50 km,
förs fordonet till din vanliga RENAULT-verkstad. Om avståndet är större än 50 km eller om
felet inträffar utomlands, bogseras fordonet till närmaste RENAULT-verkstad.
8.1 Tilläggstjänster
För att kunden ska kunna fortsätta resan (för att vara berättigad till följande paragrafer måste
kundens fordon ha bogserats av Renault Assistance).
Om fordonet inte kan repareras samma dag, eller om den tid det tar att utföra reparationen
enligt Renaults tidsschema är längre än tre timmar*, och beroende på omständigheterna, har
kunden rätt till ett av följande alternativ:
8.1.1 Transport tillbaka till hemmet eller vidare till resmålet
Renault Assistance förbehåller sig alla rättigheter att bestämma vilket transportmedel som är
lämpligast för kunden, antingen taxi, tåg, buss eller flyg för föraren, passagerarna, husdjur
och bagage. Detta hjälper kunden att komma hem igen eller fortsätta sin resa.
8.1.2 Inkvartering på hotell
Inkvartering på hotell erbjuds vid behov i enlighet med Renaults villkor under reparation för
föraren och för passagerare upp till tre nätter, till ett värde av upp till 700 SEK per person
och dag.
8.1.3 Hyrbil ur kategori B i upp till tre dygn
Om kunden istället föredrar en hyrbil under tiden som bilen repareras, betalar Renault Assistance för en standardutrustad bil ur kategori B som motsvarar storleken på kundens bil.
Kunden kan få ersättning för bilhyra i högst tre dygn. Extra kostnader som t.ex. försäkring,
vägtull, bränsle osv. betalas inte av Renault Assistance.
Om Renault Assistance inte kan skaffa en bil ur kategori B som motsvarar kundens bilstorlek,
eller om lokala omständigheter gör att det inte går att hyra en bil, kan Renault Assistance inte
hållas ansvariga för detta förhållande.
Hyrfordon måste återlämnas på den plats där det hyrdes.

9. HÄMTNING AV FORDONET
Om den auktoriserade Renault-verkstaden där kundens fordon repareras är över 100 km
bort från där kunden befinner sig betalar Renault Assistance för en enkelbiljett med tåg eller
flyg för en person. Renault Assistance förbehåller sig alla rättigheter att bestämma vilket
transportmedel som är lämpligast för kunden, och kunden måste få medgivande från Renault
Assistance innan biljetten köps.

10. HEMTRANSPORTERING AV KUNDENS FORDON UTOMLANDS
Om kundens fordon inte kan återställas till körbart och säkert skick, erbjuder Renault Assistance att kostnadsfritt transportera kundens fordon till närmaste Renault-verkstad i Sverige.

11. Upphörande
Renault Assistance ska inte längre tillhandahålla tjänster till den som köpt detta avtal från
och med den dag då Drivlinegarantin i enlighet med paragraf 7 under Del I i Renault Drivlinegaranti upphör att gälla.

12. Skydd av personuppgifter, Tvist
Paragraferna 8, 9 och 10 under Del I i Renault Drivlinegarantiavtalet är efter vederbörliga
ändringar tillämpliga för Renault Assistance-avtalet

