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GARANTIVILLKOR
GOSafe Complete kan tecknas på bensin, diesel, hybrid 
och elbilar.

Garantin upphör automatiskt när fordonet når en ålder 
av 10 år eller har passerat 200 000 km, det som inträffar 
först.

Se ert garantibevis för löptid.

GOSafe Complete är en garanti som omfattar fordonets 
mekaniska och elektroniska kom ponenter som inte  
undantages eller begränsas i garantins generella villkor. 

GENERELLA VILLKOR
Självrisk
Ingen självrisk utgår vid skada. Reparationstak på 100 000 SEK inkl. moms.

Aktsamhetskrav
Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta Fragus omgående när det uppstår fel eller 
skada som kan komma att omfattas av garantin. 

Reparation
Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles 
innan skadetillfället. Varje skada skall av verkstad skriftligen anmälas till Fragus via vår 
hemsida. Därefter anvisar Fragus den verkstad som skall utföra garantireparationen. 
Om reparation utförs utan Fragus skriftliga medgivande betalar Fragus inte reparations-
kostnaden. Garantin omfattar inte fel som förelåg vid leverans eller felsökningskostnad 
på fel som inte omfattas av garantin. Batteriet för framdrivning på elbilar åtgärdas då 
kapaciteten på batteriet understiger 70% av ursprunglig kapacitet.

Skötsel
För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillverkarens 
föreskrifter. Under perioden för garantins giltighet skall service och eventuella garanti-
reparationer utföras av säljande företag eller av Fragus anvisad verkstad. Allt underhåll 
skall vara fackmannamässigt utfört och skall ovillkorligen dokumenteras i fordonets  
original servicebok som på anmodan av Fragus skall kunna uppvisas vid skadetillfälle. 
Garantin omfattar ej skador uppkomna genom användning av komponenter som avviker 
från fordonets seriemässiga utförande. 

Undantag
Garantin omfattar inte komponenter som slutar fungera på grund av bristande underhåll 
eller slitage.

Garantin omfattar inga typer av lampor in- och utvändigt, skador som omfattas av till-
verkarens emissionsansvar eller annat förlängt åtagande från tillverkaren. 

Yttre påverkan
För skador som uppkommit genom yttre påverkan, överhettad motor, tävlingskörning, 
oaktsamhet, brand, stöld, korrosion, kollision, läckage eller vid förändring av fordonets 
specifikation inkl. kilometerräknare, utgår ingen ersättning.

Övriga villkor
Den dag Fragus mottager skadeanmälan anses vara den dag då skadan har inträffat. 
Inför utlandsresa, kontakta Fragus för genomgång av garantivillkor utomlands. Garantin 
är giltig inom EU, Norge, Schweiz och Storbritannien. 

Vid försäljning, överlåtelse eller export av fordonet upphör garantin. Fordon avsedda 
för yrkesmässig trafik omfattas inte av denna garanti. Har fordonet gällande maskinska-
deförsäkring betalar Fragus självrisken för fordonsägaren om skadan omfattas av 
garantivillkoren. Garantin omfattar inga kringkostnader såsom hyrfordon, taxi, hotell 
etc.

Garantiavtalet är gällande från det att fordonsägaren mottagit garantibevis med villkor 
utsända av Fragus samt att premien är betald på förfallodatum.

Fordonsmodeller som omfattas av garantin
Uppdaterad lista över godkända fordonsmodeller finns på vår hemsida www.fragus.com.

Fordonet skall vara testat och godkänt av Fragus auktoriserad återförsäljare. 

Kontakta vår tekniska avdelning för ytterligare information på +46 31 27 70 40.

Vänligen observera att detta är en beskrivning av garantiprodukten, 
fullständiga villkor sänds tillsammans med garantibevis.


