
Trygghetspaket när du 
köper en begagnad bil

Kornellgatan 2
507 31 Brämhult  
Tel: 033 28 25 27

E-post: info@mtbil.se
För sortiment se vår hemsida: 

www.mtbil.se

Garantivillkor för MT Bil Trygghetspaket
- i samarbete med AB Svensk Bilgaranti

Villkor nyare begagnade fordon
För bilar under 8 år och 150.000 km gäller följande: Punkt 1-23 gäller 12 månader 
eller 10 000 km från leveransdatum.
Villkor äldre begagnade fordon
För bilar över 8 år eller över 150.000 km gäller följande: Punkterna 1-8 gäller 12 
månader eller 10 000 km från leveransdatum och upphör automatiskt när bilen 
når en ålder av 10 år eller har rullat över 200 000 km.
Uppgraderingsmöjligheter avseende garantins längd finns, tala med din säljare 
för mer information.
Villkor SPORT
Gäller sportbilar enligt AB Svensk Bilgarantis hemsida. För bilar under 6 år och 
120.000 km.Punkt 1-23 gäller 12 månader eller 10.000 km från leveransdatum 
med maximalt ersättningsbelopp på ett basbelopp per skada. Uppgraderingsmöj-
ligheter avseende garantins längd finns, tala med din säljare för mera information.
Den dag AB Svensk Bilgaranti mottager skadeanmälan anses vara den dag då 
skadan har inträffat. Inför utlandsresa kontakta AB Svensk Bilgaranti för genom-
gång av garantivillkor utomlands. Samtliga tecknade garantiavtal är knutna till 
respektive fordon och följer fordonet. Vid försäljning eller överlåtelse till bilhand-
lare faller garantin. Ingen garanti är gällande utan giltigt garantibevis från AB 
Svensk Bilgaranti. Ingen självrisk utgår vid godkänd skada.

Garanti omfattning:
1.   Elektronik: Databoxar för insprutning och tändsystem. 
2.   Motor: Motorns inre rörliga delar, undantag kylsystem.
3.   Bakaxel: Bakaxelväxelns inre rörliga delar.
4.   Styrsystem: Servopump, rattstång* och styrväxel*, ej läckage. 
      *) ej el-system 
5.   Bromssystem: Huvudbromscylinder, bromsservo, bromskraftförstärkare 
  och bromsvätskebehållare.
6.   ABS-system: ABS hydraulaggregat och databoxen för ABS-systemet.
7.   Elsystem: Startmotor och generator.
8.   Växellåda: Växellådans inre rörliga delar. Ej koppling eller komponenter 
  som är specifika för fyrhjulsdrift.
9.   Insprutningssystem: Temperaturgivare, hallgivare, atmosfärtryckgivare 
  och luftmassemätare. 
10. Turboaggregat: Turboaggregat, ej slitage eller läckage.
11. Kompressor: Kompressorns alla inre rörliga delar. 
12. Bränslesystem: Bensinpump, tryckventiler och tankarmatur.
13. Drivlina: Drivaxlar och kardan. Ej trasiga gummidamasker, hardyskiva
      eller stödlager.
14. Luftkonditionering: Kompressor, kondensor och databoxen för luftkondi-
 tioneringen. Ej fyllningar.
15. Fjädring: Bärarmar, spindelleder, krängningshämmarstag och länkarmar,
 ej slitna bussningar i nämnda delar.
16. Airbagsystem: Samtliga airbagar och sensorer. Ej kablar och kontakter.
17. Kupéelektronik: Elhissar, eltaklucka, centrallås, farthållare, blinkers-
 system, vindrutetorkarmotor. Undantag: Ej fjärrkontroller, kablage, inner- 
 eller panoramatak.
18. Avgassystem: Avgassystem, ej katalysator och lambdasond.
19. Koppling: Slavcylinder, huvudcylinder kopplingslager, lamellplatta samt
      tryckplatta.
20. Fyrhjulsdrift: Alla komponenter tillhörande fyrhjulsdriften inkl. viskoskoppling.
21. Kylsystem till motor: Kylare, tempgivare, viskoskoppling, 
 ej överhettningsskador.
22. Material: Förbrukningsmateriel i samband med garantireparation.
23. Bärgning: Innefattas felet av garantin betalar Svensk Bilgaranti självrisken 
 för bärgning till närmaste verkstad.

Skötsel
För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillver-
karens föreskrifter under hela garantitiden. Under perioden för garantins giltlighet 
skall service och eventuella garantireparationer utföras av säljande företag eller 
av detta anvisad verkstad. Allt underhåll skall vara fackmannamässigt utfört och 
skall ovillkorligen dokumenteras i fordonets original servicebok, som på anmodan 
av oss skall kunna uppvisas vid skadetillfälle.
Undantag
Övrig elektronik oavsett funktion, underhållnings-/kommunikations/-navigations-
utrustning. Garantin omfattar ej skador som uppkommit genom yttre åverkan, 
överhettad motor, tävlingskörning, sabotage, oaktsamhet, brand, stöld, korrosion, 
kollision eller normalt slitage exempelvis leder, trasiga lampor, dioder, displayer 
och dylikt. Bilar avsedda för yrkesmässig trafik omfattas ej av denna garanti. I de 
fall bilen har gällande maskinskadeförsäkring gäller inte denna garanti utan det 
är försäkringsbolaget som skall kontaktas i första hand. Omfattas felet av våra 
garantivillkor står Svensk Bilgaranti för bilägarens självrisk. Garantin ersätter inga 
kringkostnader såsom hyrbil, taxi, hotell etc.
Reparation
Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles 
innan skadetillfället. Varje skada skall skriftligen anmälas till oss på vår blankett för 
skadeanmälan. Därefter anvisar AB Svensk Bilgaranti den verkstad som skall ut-
föra garantireparationen. Om reparation utförs utan AB Svensk Bilgarantis skriftliga 
medgivande, betalar AB Svensk Bilgaranti inte reparationskostnaden.
Aktsamhetskrav
Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta AB Svensk Bilgaranti omgående när 
det uppstår fel eller skada som kan komma att täckas av garantin.  

Löptid
Garantins giltighetstid står skriven på respektive garantibevis.
Självrisk
Ingen självrisk uttages vid skada.

För frågor, ta kontakt med:
Tel: 031 - 27 70 40  
E-post: info@svenskbilgaranti.com
Info:     www.svenskbilgaranti.com

www.mtbil.se



När du köper en begagnad bil hos oss 
på MT Bil  vill vi att du skall slippa obe-
hagliga överraskningar. Därför erbjuder 
vi 12 månaders Trygghetspaket med en 
av marknadens mest generösa garantier.

KVALITETSTESTADE BILAR
Alla våra bilar genomgår en omfattande test innan 
de kommer ut till försäljning. Bland de komponen-
ter och funktioner som vi kontrollerar är:
- motor, bromsar och drivlina
- framvagn, styrning och bakhjulsupphängning
- fjädringar och stötdämpare
- aircondition/klimatanläggning
- avgassystem
- att service är utförd enligt tillverkarens föreskrifter
 inkl. oljebyte, oljefilter och kamremsbyte vid behov. 
- att bilen är polerad och invändigt rengjord
- att kaross och lack är besiktigad och godkänd
 
ENKELT ATT HITTA RÄTT BIL
Vi har alltid ett stort urval av begagnade bilar i vårt
lager. Kontakta gärna en av våra säljare eller väl-
kommen in på vår hemsida om du vill veta mer,
www.mtbil.se

FINANSIERING
När man inte vill låsa sina egna tillgångar kan bilfi-
nansiering vara ett bra alternativ. Genom vårt sam-

TRYGGHETSPAKET
Vi på MT Bil  vill att du ska göra ett bra köp och 
känna dig trygg länge efter köpet av din nya dröm-
bil. Visst låter det självklart men hos oss är det 
mer än bara ord. Vårt Trygghetspaket ger dig 12 
månaders garanti. Utan en krona i självrisk.
 
Läs mer under ”Garantivillkor”. För att garantin 
skall gälla måste du serva din bil enligt servicepla-
nen.

arbete med ett av Nordens ledande finansbolag får 
du möjlighet att äga eller leasa den bil som passar
just dina önskemål och krav. Kontakta oss för aktu-
ella räntor och mer information.

OM MT BIL
MT Bil är ett företag som säljer och köper hand-
plockade, utvalda premiumbilar. Vi är framför allt 
inriktade på specialbilar, sportbilar och cabbar.
MT Bil erbjuder bilköp under trygga former och 
bilarna vi säljer är välvårdade, fina exemplar av 
nyare modell med full dokumentation.
Vi brinner för det vi gör och vårt engagemang hand-
lar uteslutande om bilar vi själva kan tänka oss att 
äga. Trygghet och kvalitet är två nyckelord för oss.

SIST MEN INTE MINST
Vi vill att du ska tycka om att köpa din bil av oss!
Så mycket att du kommer tillbaka och gör det 
igen när du känner för att byta.

Välkommen!


