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Garantivillkor för begagnade bilar 

 

Garantin gäller under förutsättning att 

åtagandet är utfärdat i samband med att 

köpeavtal har upprättas av auktoriserad 

Hyundai återförsäljare i Sverige. Garantin 

gäller inte för senare ägare. 
 

Garantin gäller för i Sverige registrerad 

Hyundai personbil och lätt lastbil.  

Garantin börjar gälla från 

försäljningsdatum och gäller under 

förutsättning att giltig nybilsgaranti saknas. 
 

1.  Giltighet 

Garantin gäller för den bil som köpeavtalet 

omfattar och som innan leverans 

genomgått service på auktoriserad 

Hyundaiverkstad. Den totala garantitidens 

längd är högst 36 månader inkl. eventuell 

kvarvarande nybilsgaranti. Garantin 

upphör när bilen har körts 140 000 km 

eller när bilen blir 9 år gammal räknat från 

första registrerings-dag. Garantin gäller till 

dess att någon av gränserna har passerats.  

 

Ex. 

För bilar som vid leverans är 7 år gamla 

eller äldre upphör garantin att gälla när 

bilen är 9 år gammal räknat fr.o.m. första 

reg. datum dock högst 140.000 km.  

 

Garantin omfattar dock inte  

- Taxi- och budbilar, utryckningsfordon, 

körskolebilar, militärbilar samt bilar  

som används i korttidsuthyrning. 

- Direktimporterade bilar såvida de inte 

godkänts vid registreringsbesiktning 

hos  ackrediterad besiktningsanstalt 

eller har ett europeiskt 

helbilstypgodkännande samt 

direktimporterade bilmodeller som ej 

ingår i generalagentens ordinarie 

import till Sverige eller i tillverkarens 

ordinarie tillverkning för Sverige  

- Bilar som avviker från fabrikantens 

standardmässiga utförande 

 

2. Garantins omfattning 

Garantin gäller för vissa maskinella 

komponenter enligt punkt 2.1 som 

påverkar bilens funktion. För att garantin 

ska gälla måste under-hållsservice och 

reparationer utföras enligt Hyundais 

anvisningar och av Hyundai auktoriserad 

verkstad. 

 

2.1 Garantin gäller för följande komponenter 

- motor för framdrift av bilen inklusive 

styrelektronik 

- startmotor 

- motor till cabriolet- tak/taklucka 

- grenrör 

- generator (och följdskador som 

påverkar bilens elektroniska funktion i 

dess standardutförande från fabrik) 

- elektronikbox, säkringsdosa 

- bränslesystem inklusive 

insprutningssystem och dess 

reglerfunktioner (utom ledningar, filter 

och bränsletank) 

- avgasturbo, laddluftkylare, 

överladdningsaggregat inklusive 

styrsystem 

- system för avgasrening inklusive dess 

styrsystem (utom ljuddämpare och 

avgasrör) 

- tändsystem och dess reglerfunktioner 

inklusive tändlås (utom 

tändningsnyckel/kort/ smartkey, 

tändstift och batteri) 

- motorns kylsystem inklusive oljekylare 

och värmeelement samt 

fabriksmonterad kupévärmare som är 

integrerad i bilens kyl/värmesystem   

- kraftöverföring inklusive styrelektronik 

(utom nedslitna lamellbelägg och 

följdskador därav) 

- servosystem för bromsar inklusive styr- 

och reglersystem för låsningsfria 

bromsar (utom huvud- och 

hjälpcylindrar, bromsskivor, 

bromstrummor och bromsbelägg) 
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- anti sladd-/spinnsystem samt 

styrelektronik till chassistabiliserings-

system 

- servosystem för styrinrättning 

- fabriksmonterad klimatanläggning 

- airbag inklusive givare och sensorer 

samt bältesförsträckare 

- fabriksmonterat elektroniskt stöldskydd 

- inklusive larm och centrallåsenhet 

(utom dörrlås, nycklar/kort/smartkey 

och fjärrkontroll) 

- fabriksmonterad färddator, farthållare 

- torkarmotor för vind och bakruta samt 

regnsensor 

- flerfunktion/kombinationsinstrument, 

(hastighetsmätare, motorinformation) 

- fabriksmonterat 

kollisionsvarningssystem 

- fabriksmonterad stolsvärme 

- styrenhet till fabriksmonterad 

xenonljus och adaptiva strålkastare 

(utom lampa och glas) 

- styrenhet och motor för elektronisk 

parkeringsbroms (utom wire) 

- batteri till hybridsystem 

 

Garantin ersätter kostnader för 

demontering eller annan undersökning som 

behövs för att fastställa om skadan täcks av 

garantin. Omfattar garantin inte skadan 

utgår ingen ersättning.  

 

2.2 Garantin gäller inte om felet beror  

      på: 

-    normal förslitning och förbrukning eller  

      frätning/korrosion                                                                                   

- att underhåll uteblivit, utförts 

bristfälligt eller att reparationsåtgärd 

utförts felaktigt  

- att skada/fel orsakats av sönderfrysning 

-     att bilen byggts om eller ändrats 

- att bilen använts i tävlingskörning,    

      träning för sådan tävling 

-     att bilen kört med överlast 

- att bilen varit utsatt för vagn -, stöld- 

eller brandskada 

- att annan än komponenter som tillhör  

      bilens seriemässiga tillverkning  

      monterats, till exempel trimning  

- att köparen inte vidtagit skäliga     

      åtgärder för att begränsa eventuell  

      uppkommet fel eller skada  t.ex.   

      fortsatt användning av bilen sedan  

      reparation av fel blivit nödvändig 

- att förorenat eller felaktigt bränsle 

använts 

- normalt slitage genom att fordonet 

använts i samband med stöld eller 

annat tillgrepp 

- att fel uppstått på de komponenter som 

Hyundai Återförsäljare, i samband med 

leverans, undantagit och noterat på 

bilens VDN-deklaration  

- att fel uppstått på eftermonterad extra- 

utrustning 

- garantin gäller heller inte kostnader i 

samband med service och underhåll 

 

Garantin ersätter inte merkostnader som 

uppkommit genom att reparationsarbetet 

utförts på övertid eller genom att 

reservdelar fraktas på annat sätt än med 

sedvanligt transportmedel, om inte 

merkostnaden godkänts.  

 

   

 

3. Reklamation 

Om köparen vill påtala fel som kan täckas 

av garantin ska säljaren underrättas om 

detta inom skälig tid, normalt 14 dagar, 

efter det att felet upptäckts eller bort 

upptäckas. Om anmälan görs senare än en 

månad efter upptäckandet gäller inte 

garantin. Om köparen, till följd av skada 

eller sjukdom, är förhindrad att göra 

skadeanmälan inom angiven tid, utsträcks 

tiden för skadeanmälan till tre månader 

även om hindret finns kvar.      

 

4. Avhjälpande av fel 
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Säljaren bestämmer den lämpligaste 

åtgärden för att avhjälpa fel i bilen. 

Avhjälpandet enligt garantin ska ske inom 

skälig tid efter reklamation och utan 

kostnad eller väsentlig olägenhet för 

köparen. Vid bestämmandet av vad som är 

skälig tid ska hänsyn tas till köparens 

behov av bilen, felets art och omfattning, 

svårigheten att fastställa felet och den 

tidpunkt då köparen ställt bilen till 

säljarens förfogande. Fel som ej är av 

väsentlig betydelse och inte påverkar bilens 

användbarhet avhjälps efter samråd med 

köparen vid ordinarie servicetillfälle. 

 

5. Köparens rätt 

Köparen har vid fel som omfattas av 

garantin rätt att göra de påföljder gällande 

mot säljaren som anges i konsument-

köplagen. Dessutom gäller de villkor som 

anges i köpeavtalet. Köparen har alltid rätt 

att upp till tre år efter bilens leveransdag 

åberopa fel i bilen enligt konsumentköp-

lagens regler. 

 

Köparen har inte i något fall rätt till 

ersättning för förlust i näringsverksamhet 

eller förlust av förlorad arbetsförtjänst. 

 

6. Tvist 

Tvist som gäller tolkning eller tillämpning 

av dessa bestämmelser ska parterna i första 

hand försöka lösa genom 

överenskommelse. Konsument kan vända 

sig till den kommunala 

konsumentvägledningen eller till Allmänna 

Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan 

även prövas i allmän domstol i Sverige.    

 

7. Återkrav 

I samma utsträckning som denna garanti 

betalat ersättning eller utfört arbete enligt 

detta avtal, har Hyundai återförsäljaren rätt 

att kräva ersättning från annan som är 

ansvarig för skadan eller felet genom lag, 

annan garanti eller åtagande eller erbjuden 

goodwill. 

 

På begäran av ansvarig återförsäljare ska 

köparen i nämnda fall lämna upplysningar, 

tillhandahålla verifikationer, bevis och 

andra handlingar som behövs. 

 

  

VID FEL 

 

1. Tag kontakt med din Hyundaiåterförsäljare 

 

2. Lämna bilen till en auktoriserad Hyundaiverkstad  

 

 


