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KONTRAKTVILLKOR
Då avtalet är aktivt och fordonet är yngre än 10 år och inte har passerat 
200 000 km då felet eller reparations- behovet anmäls till Fragus ingår 
de komponenter som anges i punkt 10 om de går sönder, med undantag 
för åtgärder, kostnader och begränsningar som inte ingår i avtalet.

10.1 MEKANISKA KOMPONENTER

10.2 ELEKTRONISKA KOMPONENTER

ÅTGÄRDER OCH KOSTNADER SOM INTE INGÅR I AVTALET
Reparationer och byten av delar eller komponenter som inte nämns i 10 § i Avtalet, 
samt defekter, händelser eller reparations-/underhållsåtgärder, vars orsak är 
direkt eller indirekt korrosion, brand, vattenskador, stöld, olycka, haverier och 
andra skador, otillräckligt underhåll, lagöverträdelse, överhettning, läckage, 
frysning, strukturella förändringar av fordonet, felaktig användning, driftfel eller 
annan yttre påverkan, samt reparationer vars orsak, eller symptom är frost eller 
annan förorening, underhåll eller reparation av fordonet
följdkostnader till följd av vårdslöshet, rengöring, tvätt, justeringar, smörjning, 
uppdateringar eller programmering, i enlighet med Fordonets bruksanvisning
periodiskt underhåll och annat normalt underhåll, från slitage på friktionsytor
resulterande åtgärder, såsom förnyelser av bromsbelägg, skivor, 
kopplingsplattor, delar av chassi, styrning och fjädring, såsom stödarmar, fendrar, 
bussningar, däck, fälgar, dragstångsändar, hundben, stabilisatorer,
stötdämpare, fjädrar, rör/slangar, interiör, inrteriörpaneler, packningar, -handtag, 
-luckor, täckskivor, -dekorationer, -lister, exteriörsdelar, glas, torkarblad, batteri-
er, vad gäller batterier omfattar detta avtal endast tekniska fel i fordonsbatteriet. 
Minskningen av dess kapacitet omfattas inte av avtalet, och inte heller några 
andra batterityper., tändstift eller glödstift, remmar, deras 
spännare, kablar, styrningar, drag eller rullar, glödlampor (oavsett typ), säkringar, 
reläboxar eller -kåpor ingår inte i det här avtalet.Avtalet inkluderar inte följd- 
skador som uppstår till följd av att en komponent som ingår i avtalet går sönder, 
inte heller händelser där en faktor eller komponent som inte ingår i avtalet gör att 
en komponent som ingår i avtalet går sönder.Andra eventuella kostnader eller 
åtgärder som inte uttryckligen avtalats att omfattas av detta avtal ingår inte i 
avtalet. Produktförbättringar, fel som omfattas av fabriksgarantier, försäkringar 
och liknande ansvars- grunder och reparationer av sådana fel, samt underhålls-/
reparations- åtgärder för vilka ett behov har uppstått innan detta avtal börjar ingår 
inte i avtalet. Inte heller indirekta kostnader/åtgärder såsom bogsering, 
ersättningsbilar, boende, transport, utebliven arbetsinkomst eller liknande ingår 
inte i detta avtal.

Högst 10 000 €, inklusive moms, kan tilldelas detta avtal. per år.

GILTIGHET OCH KILOMETERBEGRÄNSNING
Nyttjanderätten gäller högst tills fordonets körsträcka når 200 000 km eller det 
fyller 10 år. Kriteriet nått först (200 000 km eller 10 år) avgör
rätten att använda kontraktet, även om det finns tid kvar av kontraktstiden.

RÄTTEN ATT NYTTJA AVTALET PÅVERKAS AV FORDONETS 
ÅLDER OCH KILOMETERTAL
Rätten att använda avtalet upphör när bilen är 10 år eller äldre
körsträcka når 200 000 km. Detta bör beaktas under avtalsperioden
som man väljer.

FORDONETS SKICK
Då avtalet börjar gälla får det inte finnas några fel på fordonet. Fordonets 
konstruktion ska vara den ursprungliga. Denna begränsning gäller även pro-
grammering av styrenheter. Fordonet får inte ha lösts in av ett försäkringsbolag 
eller ställts av skadad under sin livstid i Finland eller utomlands. Fordonet ska 
ha en fullständig servicehistorik, som ska vara dokumenterad. Serviceinterval-
lerna får inte ha överstigits med mer än 10 procent.

KUNDENS ANSVAR SAMT BESTÄMMELSER RÖRANDE 
FORDONETS ANVÄNDNING
För att avtalet skall vara giltigt måste fordonet vara skött och skötas enligt 
tillverkarens föreskrifter och alla eventuella reparationsbehov ska anmälas till 
Fragus innan reparation påbörjas. Underhåll ska utföras på bilen även mellan 
servicetillfällena. Utför nödvändiga kontroller på bilen och fyll på vätskor vid 
behov i enlighet med instruktionsboken. Underhåll och reparationer ska i 
första hand utföras hos den handlare där detta Avtal ingåtts eller på en 
plats som utsetts av Fragus. Informera om detta avtal vid besök på en 
verkstad, så att verkstaden kan ansöka om godkännande av åtgärd hos oss. 
Observera att åtgärder som vidtagits utan på ett förhand godkännande från 
Fragus inte ingår i detta avtal. Verkstaden ansöker alltid om godkännande av 
åtgärd åt dig.

HÄVANDE AV AVTALET
Avtal med engångsavgift är alltid tidsbestämda och kan inte hävas av kunden. 
Avtal som faktureras månadsvis har ofta en tidsbestämd period på 12 månader, 
varefter de gäller tills vidare. Fragus har rätt att häva avtalet om vilseledande 
uppgifter lämnats om fordonet, om skyldigheten att utföra underhåll på 
fordonet försummats eller om fordonet använts i strid med avtalsvillkoren

AVTALETS UPPHÖRANDE
Avtalet upphör då den valda avtalsperioden löper ut eller om Fragus måste 
häva avtalet. Rätten att utnyttja avtalet upphör om avtalsgränsen/avtalsgrän-
serna nås under avtalsperioden.

ÖVERFÖRING AV AVTALET
Om du säljer fordonet till en annan privatperson kan avtalet överföras under 
vissa förutsättningar. I sådana fall ska Fragus kontaktas.

PERSONUPPGIFTSREGISTER
En registerbeskrivning finns att läsa på fragus.com/fi/gdpr-policy/

Vänligen observera att detta är en beskrivning av garantiproduk-
ten. Kontakta återförsäljaren för de fullständiga avtalsvillkoren. 
Fragus ansvarar inte för eventuella tryck-och/ eller skrivfel i 
broschyren.

Faktureringstillstånd: Verkstäder kan
ansöka om faktureringstillstånd på fragus.com/fi

Frågor: Kontakta vår tekniska avdelning på
+358 9 34 87 32 37 eller info.fi@fragus.fi.


