
GARANTI
Forsbergs Fritidscenter
Begagnad husbil

Tryggt köp!

Garan�n är u�ärdad av Forsbergs Fri�dscenter och ingår vid köp av begagnad husbil.
Garan�n är personlig och upphör därför a� gälla om bilen byter ägare.

Varudeklarerade husbilar
Alla våra begagnade husbilar genomgår e� omfa�ande test och varudeklareras (VDN) innan de kommer ut �ll försälj-
ning. Några av de komponenter och funk�oner som vi kontrollerar är:

• Bildel: motor, bromsar, drivlina och AC/klimatanläggning
• Servicehistorik
• Värme- och va�en-system
• Karossen och �llhörande extrautrustning
• Kylskåp, gasolinstalla�oner, elektronik, ba�erier och diverse invändig extrautrustning
• Däckslitage, instruk�onsböcker och övrig dokumenta�on som hör �ll husbilen
• A� husbilen är utvändigt tvä�ad och invändigt rengjord
• Fuk�estad och gasoltestad.
• Kontrollbesik�gad. Är bilen inom 3 månader från sista gil�ga besiktningsdatum, genomförs kontrollbesiktning

innan leverans.

Vad täcks av garan�n?
E�er genomförd leveranskontroll/leverans täcker garan�n följande delar som anges i de�a stycke. Garan�n ersä�er 
plötsligt uppkomna mekaniska- och elektriska fel under garan�-perioden. Garan�n omfa�ar repara�on av fel på 
följande specificerade delar inklusive arbete: Airbag, Bromsar, Generator, AC, Motor, Motorstyrenhet, Oljekylare, 
Servopump, Startmotor, Viskokoppling, Växellåda, Värmesystem (Alde Truma), Kyl och frys (Dome�c The�ord), Gasol-
försörjning, Bodelens kontrollpanel (ej givare för färsk och spillva�en), Gasolspis, Ugn, Toale� och Varmva�enberedare.

Vad täcker inte garan�n?
Garan�n omfa�ar inte delar som är en del av normalt underhåll och service, som tex. va�enarmaturer (läckage), 
frostskador, lampor, däck, ba�erier (bodel och bildel) eller inredningsdetaljer som behöver justeras (överskåp, dörrar 
mm). Garan�n omfa�ar inte TV, parabol och larm. Garan�n omfa�ar heller inte de punkter i VDN protokollet som 
ange�s som defekter, osäker funk�on eller bris�älliga. Brister som uppstår på grund av felak�g/oaktsam hantering 
täcks inte av garan�n

Reklamera e� fel
En reklama�on skall anmälas omgående �ll e� av våra center och inte �ll någon annan part. Vi tar inte ut någon avgi� 
för felsökning, men om felet inte täcks av garan�n kommer du innan repara�on påbörjas få vetskap om a� de�a inte 
täcks av garan�n samt e� kostnadsförslag för avhjälpande. Exempel på de�a kan vara om verkstaden anser a� felet 
beror på e� felak�gt handhavande eller a� delen är av normalt underhåll och service.


