
Bilen leveres med en 
uvildig 100% Autotjek 
brugtbilstest udført af 
en uafhængig syns
virksomhed.

Bilen er ved handel 
omfattet af købe
lovens bestemmelser.

Der givers fuld kilo
metergaranti og 
garanti mod skjult 
restgæld.

Ved køb af en 100% 
Autotjek bil, ydes 
der en 12 måneders 
Autotjekgaranti.*

Bilen leveres med den 
tilhørende servicebog 
og inkl. seneste ser
vice  eftersyn ifølge 
service bogens for
skrifter. Hvis det er en 
bil med elektronisk 
servicebog, så ved
lægges en udskrift 
at bilens opdaterede 
service historie.

Bilen er klargjort kos
metisk og mekanisk.

Hvad er 
100% Autotjek?

– en 100% Autotjek bil overholder følgende kriterier:

100% Autotjek giver dig viden, når du køber brugt bil
En 100% Autotjek-forhandler skal leve op til en række krav for at være med i ordningen.

Centralt i 100% Autotjek er at bilen overholder Autotjek normerne samt har et uvildigt brugtbilstjek.  
Ved at en bil er kategoriseret som 100% Autotjek, er der tryghed for garanti, sikkerhed og kvalitet. 

SERVICEBOG GARANTIER REKLAMATION AUTOTJEK KLARGØRING

Det betyder at bilen 
er fejlfri og i perfekt 
stand i forhold til 
årgang og kilometer 
tal. Bilen kan bære 
præg af almindelig 
brug. Ved at en bil 
er kategoriseret 
som 100% Autotjek, 
er der tryghed for 
garanti, sikkerhed  
og kvalitet. 

DIN GARANTI FOR ET TRYGT BILKØB

*12 MÅNEDERS  
AUTOTJEK-GARANTI:

Dette er en motor, gearkasse og turbo forsikring.

Motor: Motorblok, topstykke, alle indvendige elek - 
 triske og mekaniske komponenter i disse, inkl. toppakning. 

Gearkasse: Alle indvendige elektriske og mekaniske  
komponenter, inkl. styreenhed og gearrobot.

Turbo: Alle elektriske og mekaniske komponenter i turbo, 
inkl. styreenhed og ladetryksmåler.

 
SPECIFIKATION:

• Gælder for biler der er op til 15 år.
• Forsikringen gælder i 12 måneder fra købsdatoen  

og til maksimalt 300.000 km. på tælleren.

HUSK:

Læs betingelserne for vores  
12 måneders Autotjek Garanti.

Vi giver gratis 
erstatningsbil i  

reparationsperioden  
- dog maks. op til  

5 dage


