
Å kjøpe bruktbil hos Bil i Nord skal være en positiv og trygg 

opplevelse.  Vår unike bruktbilgaranti skal sørge for dette.  

Garantien er en av de mest sjenerøse på markedet. 
 

Markedets beste bruktbilgaranti 

Å kjøpe bruktbil kan noen ganger være vanskelig, og vi ønsker å gi våre kunder et enkelt og trygt 

bilkjøp. Jada, det høres flott ut, men for oss er dette mer enn bare ord. Hos Bil i Nord vil vi at du skal 

gjøre et godt bilkjøp, og derfor tilbyr vi deg en garanti på 24 måneder. Garantien er en av de mest 

sjenerøse på markedet. Les mer i ”Garantivilkårene.” For at garantien skal gjelde, må du følge bilens 

serviceprogram på ett av Bil i Nords serviceverksteder. 

 

Kvalitetstestede biler 

Før bilen settes ut for salg har den gjennomgått Bil i Nords kvalitetstest.  

Følgende komponenter er da kontrollert:  

• Siste service er utført ihht produsentens serviceprogram, hvilket innebærer bytte av motorolje, 

  oljefilter, registerreim ved behov, etc. 

• Bilen er grundig vasket, både innvendig og utvendig 

• Bremser og bremsesystem er kontrollert 

• Styring, forstilling og bakhjulsoppheng er kontrollert 

• Eksosanlegg er kontrollert 

• Motor og drivlinje er testet 

• AC/klimaanlegg er kontrollert 

• Støtdempere og fjærer er testet 

• Karosseri og lakk er undersøkt og godkjent 

• Alle biler utstilles og leveres med tilstandsrapport 

 

Verksteder som klarer det meste  

Hvis uhellet skulle være ute er våre kompetente mekanikere på verkstedet alltid klar til å hjelpe deg. 

Da skal du vite at du er i de beste hender. De vet hvordan en mangel utbedres eller karosseriskade 

repareres. Våre mekanikere har tilgang til det beste utstyret, topp kvalitet på reservedeler og den 

nyeste teknologien. De arbeider helt i henhold til merkenavnets anbefalinger og vil hjelpe deg helt til 

bilen din er ute på veien igjen.  

Lett å finne bilen du søker  

Vi har alltid et stort utvalg av bruktbiler hos våre forhandlere. Vennligst ta kontakt med en av våre 

forhandlere direkte eller velkommen til vår hjemmeside, www.bilinord.no  

 

Garantivilkår for Bil i Nords Bruktbilgaranti 
Bil i Nords bruktbiler yngre enn 8 år og med en kilometerstand inntil 150.000 km ved 

kontraktsinngåelse. Punkt 1-23 gjelder i 24 måneder eller 25.000 km fra leverings-dato. 

Garantivilkårene omfatter følgende: 

1.   Elektronikk: Styreenheter til motorens innsprøytning og til motorens tennings- system. 

2.   Motor: Alle innvendige bevegelige deler. Ikke kjølesystem. 

3.   Bakaksel: Differensialens indre bevegelige deler. 

4.   Styresystem: Servopumpe, rattstamme* og tannstang, ikke lekkasje. *) Gjelder ikke el-system. 

5.   Bremsesystem: Hovedbremsesylindre, bremseservo, bremsekraft- forsterker og   

      bremsevæskebeholder. 

6.   ABS-system: ABS hydraulikkenhet og styreenheter for ABS-systemet. 

7.   Elektronisk system: Startmotor og dynamo. 

 



8.   Girkasse: Alle innvendige bevegelige deler. Ikke clutch eller komponenter som er  

      spesifikke for firehjulsdrift. 

9.   Innsprøytningssystem: Temperaturgiver, hallgiver, atmosfæretrykk-giver og luftmassemåler. 

10. Turbosystem: Turboaggregat, ikke slitasje eller lekkasje. 

11. Kompressor, bensin: Alle kompressorens indre bevegelige deler. 

12. Drivstoffsystem: Bensinpumpe, trykkventiler og tankarmatur. 

13. Drivrem: Drivaksler og mellomaksel. Ikke ødelagte gummimansjetter, hardyskive eller stålager. 

14. Airconditioning: Kompressor, kondensator og styreenhet for AC/ACC. Ikke fyllinger. 

15. Fjæring: Bærearmer, bærekuler, krengningsstabilisator og lenkearmer. Ikke slitne foringer i 

      nevnte deler. 

16. Kollisjonsputesystem: Samtlige kollisjonsputer og sensorer. Ikke kabler og kontakter til 

      kollisjonsputesystemet. 

17. Kupé-elektronikk: El-heiser, el-takluke, sentrallås, fartsholder, blinklys-system,  

      vindusviskermotor. Ikke fjernkontroller eller el. gardiner. 

18. Eksossystem: Eksossystem, ikke katalysator og lambdasonde. 

19. Clutch: Lameller som ikke er utslitte, slavesylinder, hovedsylinder og trykkplate. 

20. Firehjulsdrift: Alle komponenter som tilhører firehjulsdriften inkl. viskosekobling. 

21. Kjølesystem: Kjølere, tempraturgiver og viskosekobling. Ikke skader pga. overoppheting. 

22. Materiell: Forbruksmateriell i forbindelse med garantireparasjon. 

23. Berging: Dersom feilen omfattes av garantien, betaler Norsk Bilgaranti egenandelen for berging til  

      nærmeste verksted. 

 

Gyldighet 
Garantiens gyldighetstid står oppført på respektive garantibevis og følger bilen i henhold til 

fabrikantens forskrifter i løpet av hele garantitiden. I løpet av perioden som garantien er gyldig skal 

service og eventuelle garantireparasjoner utføres på et av Bil i Nords verksteder eller på verksted som 

denne henviser til. Alt vedlikehold skal være utført med kyndighet, og skal uvilkårlig dokumenteres i 

kjøretøyets originale servicebok, som på vår anmodning skal kunne fremvises i tilfelle skade. 

 

Unntak: 

Øvrig elektronikk uansett funksjon, underholdnings-, kommunikasjons- og navigasjons- utrustning, 

ingen typer av lekkasje, dekk, lyspærer, dioder, displayer e.l.  Bensin/dieselvarmere dekkes ikke. 

Skader som er forårsaket på grunn av slitasje, rust, korrosjon, forsømmelse, konkurranse, 

motortrimming, om bilen er stjålet, brann, trafikkulykker, ytre omstendigheter, følgeskader i 

kjølesystemet i forbindelse med koking e.l. Deler som man kan forvente slites som en del av 

normalfunksjonen dekkes ikke av garantien. Garantien omfatter ikke skader som følge av bruk av 

uoriginale deler, ei heller skader som dekkes av annen garanti, maskinskadeforsikring eller 

tilsvarende. I de tilfeller hvor maskinskadeforsikringen gjelder betaler AS Norsk Bilgaranti egenandelen 

for kunden under forutsetning av at skaden omfattes av garantivilkårene. 

 

Skadevarsel og reparasjon 

Bileiere må kontakte AS Norsk Bilgaranti umiddelbart når det oppstår en feil eller skade som kan 

dekkes under garantiperioden. Ved garantireparasjon repareres skaden slik at det tilsvarer opprinnelig 

tilstand, like før skaden oppstod. Skader blir varslet skriftlig til AS Norsk Bilgaranti på deres 

kravskjema. Deretter henviser AS Norsk Bilgaranti til et verksted som vil utføre reparasjon som dekkes 

av garantiservicen. 

Hvis reparasjonen er utført uten AS Norsk Bilgarantis skriftlige samtykke, betaler AS Norsk Bilgaranti 

ikke reparasjonen.  

 

For spørsmål, kontakt:  

Tlf: 21 89 62 84  E-post: info@norskbilgaranti.no  www.norskbilgaranti.no 

  

mailto:info@norskbilgaranti.no

