SMC BILER AFTALE
Model variant:xxx
Kundenavn:xxx
Adresse:xxx

Stel nr.:xxx
Registrerings nr.:xxx

Post og by:xxx

Gældende fra:xxx
Km stand ved levering:xxx
Antal km i perioden: 20.000 km

SMC BILER AFTALE er gældende i Danmark og under midlertidigt ophold i udlandet, jf. punkt 1.2. SMC BILER AFTALE
begrænser ikke garantikrav over for sælger for fejl og mangler.
1
1.1

Sælgers pligter og ydelser
Aftalen omfatter service og vedligeholdelse af køretøjet i
henhold til fabrikkens forskrifter samt nødvendige reparationer
til opfyldelse af køretøjets drifts- og trafiksikkerhed. Til
opfyldelse af aftalen afholder sælger i aftaleperioden alle
udgifter til arbejdsløn, reservedele, forbrugsmaterialer herunder
smøring og olieskift, dog med de begrænsninger, der nedenfor
er anført. Eventuelle udskiftede dele forbliver sælgers ejendom.
Omkostninger i forbindelse med førsynskontrol samt synsgebyr
er ikke omfattet af nærværende aftale.
En forudsætning for at udgiften til service- og reparationsarbejde kan blive afholdt af Skandinavisk Motor er, at dette
udføres af en autoriseret mærke forhandler/servicepartner i DK.
Under midlertidigt ophold i udlandet, dog indenfor Europas
grænser og i maksimalt 6 uger, vil uopsættelige reparationer
kunne udføres hos den lokale aut. Mærke forhandler/servicepartner, under forudsætning af en forudgående aftale
med Skandinavisk Motor. Ejer skal dog selv afholde udgiften for
den udførte reparation. Og mod behørig dokumentation i form
af en kvitteret værkstedsfaktura, refunderes udgiften ved
henvendelse hos den aut. mærke forhandler/-servicepartner.
Om muligt skal de udskiftede reservedele medbringes.
Aftalen dækker ikke ansvars- og kaskoskader og disses
følgeskader samt reparationer som følge af normalt slid og
ælde, tæring, udefra kommende påvirkninger såsom påkørsel
og nedfaldene genstande, vand- og stormflods skader, forkert
eller forurenet brændstof, vanrøgt og misbrug. Ej heller alt hvad
der kan betragtes som kosmetisk, herunder ruder, spejle, lygter,
indtræk, interiør, lak, alle former for rengøring og
rustbeskyttelse. Fælge og dæk, navigations software,
efterfyldning af smøreolie, køler- og sprinklervæske og Add Blue
er ikke omfattet af nærværende aftale.
Udstyr af enhver art, som ikke er monteret af bilproducenten, er
ikke omfattet af nærværende aftale.
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2.1

Ansvarsfraskrivelse
Sælgers ansvar omfatter ikke fejl eller mangler, som skyldes
årsager, for hvilke sælger ikke bærer skylden, derunder bl.a.
kundens mangelfulde pasning af køretøjet eller mangelfuldt
udført vedligeholdelse eller reparation af køretøjet af andre end
sælger. Bortset fra pligten til udførelse af de i pkt. 1.1 nævnte
konkrete serviceydelser, bærer sælger ej heller noget ansvar for
normalt slid og ælde eller former for forringelse af køretøjet i
aftaleperioden.
Sælger er aldrig forpligtet til at betale erstatning for driftstab,
avance tab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
sælger er endvidere ikke ansvarlig for forsinkelse eller
mangelfuldt servicearbejde, hvis dette skyldes årsager, som

2.2

Ejer tiltræder med sin underskrift, anførte betingelser. Aftalen er
gældende i anførte periode, regnet fra leveringsdato, dog
maksimalt anførte km i perioden, hvad der måtte komme først.
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sælger ikke har indflydelse på, f.eks. brand, valutarestriktioner,
knaphed på transportmidler, mobilisering, krig, oprør, strejke
eller lock-out i virksomheden eller hos underleverandører.
Reparations arbejder af enhver art som kan henføres til unormal
brug og overbelastning, er ikke omfattet af nærværende aftale.
Kundens pligter
Kunden forpligter sig til at behandle og vedligeholde køretøjet
efter producentens gældende forskrifter i henhold til køretøjets
instruktionsbog og servicehæfte, samt følge anvisninger og
advarsler i køretøjets informationsdisplay. Konstaterede fejl eller
skader skal straks meddeles til sælger. Tilsidesættelse af en
eller flere af disse anvisninger eller advarsler, medfører ingen
eller reduceret dækning af udgiften til udbedring af opstået fejl
og følgeskader.
Ændringer i driftsbetingelserne, anvendelsesformålet og
ændringer på køretøjet, herunder effektforøgelse, må kun ske
efter forud indhentet skriftligt samtykke hos Skandinavisk Motor,
hvis denne aftale ønskes holdt i kraft. Hvis køretøjet anvendes
som hyrevogn, skolebil, udlejning eller anden lignende brug, til
rally, motorløb, banekørsel, terrænkørsel eller tilsvarende
anvendelse, træder denne aftale ligeledes ud af kraft med
omgående virkning.
Køretøjer, som henstår uden brug/kørsel i længere perioder,
forpligtiges ejer, at vedligeholde bilens batteri(er) og foretage
regelmæssige afrensninger af bremseskiver for overfladerust.
Kontakt din forhandler for yderligere information.
Aftalen ophører uden varsel såfremt køretøjet totalskades i
forsikringsmæssig forstand.
Ophør og opsigelse
Aftalen ophører uden varsel, når maks. kilometer er opnået, dog
senest 12 mdr. efter anførte leverings dato, hvad der måtte
komme først. Aftalen kan ikke forlænges.
Aftalen træder ud af kraft uden varsel, såfremt køretøjet
overdrages til tredje part med henblik på videresalg.
Misligholdelse, værneting m.v.
Hver aftalepart kan uden varsel ophæve aftalen, hvis den anden
part ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne aftale.
Aftalen administreres af Skandinavisk Motor Co. A/S. Alle
tvivlsspørgsmål vedrørende denne aftale og dennes fortolkning
skal først søges afgjort i mindelighed gennem inddragelse af
Serviceafdelingen, Skandinavisk Motor Co. A/S. Kan enighed
mellem parterne ikke opnås, afgøres sagen ved de almindelige
domstole ved retten i den retskreds, hvor sælger har sit
hjemsted som aftalt eksklusivt værneting.
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