
Standardvilkår for Trio Biler MEDIUM Serviceaftale 

 
Generelle betingelser  

Aftalen kan tegnes på alle biler Trio Biler forhandler. Aftalen er gældende i Danmark og kan ikke benyttes udenfor landets grænser uden forudgående 

aftale. Bilen skal være kaskoforsikret og evt. skader samt serviceeftersyn skal, for at være dækket under aktuelle aftale, udføres hos Trio Biler.   

Aftalen omfatter  

1. Arbejdsløn, reservedele og nødvendige væsker ved service 

2. Udskiftning af bremseskiver/bremseklodser, viskerblade og pærer (gælder ikke for LED og XENON pære) 

3. Gratis gennemgang og kørsel til periodisk syn ekskl. synsgebyr 

4. Gratis lånebil ved service ekskl. brændstof 
5. Frikøb af selvrisiko kan tilkøbes for kr. 100,- pr. dag 

6. 15% rabat på øvrige reparationer (Gælder ikke ved fejlfinding og elektriske komponenter) 

7. 10 % rabat på rustbeskyttelse, 10 % på lakforsegling samt 10 % på køb af tilbehør 

8. Op til 35 % rabat ved køb af nye dæk 

9. Vejhjælp til din Nissan, Mitsubishi eller Maxus 

Aftalen omfatter ikke  

1. Trafikskader, hærværk, tyveri, karrosseriarbejde, sadelmagerarbejde, malerarbejde, polering og anden kosmetisk vedligeholdelse  

2. Vedligeholdelse og reparation af ekstraudstyr 

3. Brændstof, forsikring, grøn ejerafgift og lign.  

4. Dæk, herunder dækskifte, montering og afbalancering 
5. Transport til og fra værksted 

6. Reparationer som følge af misligholdelse, herunder vild og unødvendig hård kørsel, kørsel på byggepladser, i skove eller tilsvarende 

uvejsomt område 

7. Skader og reparationer på lygter, glas og ruder 

8. Skader, stenslag, punktering eller anden udefrakommende påvirkning 
9. Erstatningsbil ved reparations-, skades eller vedligeholdelsesarbejde, som ikke er omfattet af serviceaftalen 

10. Opdatering af navigationskort 

11. Garantiforlængelse  

12. Motor, gearkasse, generator, starter, ledningsnet, følere, kobling og udrykkerleje 

13. Undervogn-/affjedringskomponenter  

NISSAN ASSISTANCE – TELEFONNUMMER +45 70 14 01 47  

Har du en Nissan, får du Nissan Assistance – 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Hvis du skulle komme ud for et havari eller en ulykke, sendes en 

Nissan Assistance-bil ud til dig hurtigt muligt. Hvis din bil ikke kan repareres på stedet, transporterer vores vejhjælp dig og din bil til den nærmeste 

Nissan forhandler. Hvis din bil ikke kan repareres samme dag, vil vores vejhjælp enten sørge for transport eller logi i op til 3 dage, hvis du vælger at 

vente på, at din bil bliver repareret.  

MITSUBISHI VEJHJÆLP – TELEFONNUMMER +45 33 32 70 00  

Har du en Mitsubishi, får du Mitsubishi vejhjælp - 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Du skal blot ringe til SOS Dansk Autohjælp på 33 32 70 00. 

Mitsubishi Vejhjælp gælder alle nye person- og varebiler. Ordningen gælder i 30 lande over hele Europa.  

MAXUS VEJHJÆLP – TELEFONNUMMER +45 25 19 44 22 

Maxus Vejhjælp dækker personvogne, varevogne og lastbiler af mærket Maxus med en alder på under 2 år. Læs mere om Maxus vejhjælpsdækning 

på vores hjemmeside under ”Værksted” → ”Maxus Vejhjælp”.  

Købers behandling af køretøjet  

Serviceaftalen er indgået under forudsætning af sædvanlig brug af køretøjet. Tuning eller anden ændring af motoren samt anvendelse af køretøjet til 

racerløb, gaderace og lignende medfører øjeblikkeligt ophør af aftalen. Eventuelle forudbetalte beløb vil ikke blive refunderet.  

Betaling  

Betaling sker månedsvis forud, medmindre andet er aftalt. Første opkrævning bliver tilsendt som faktura, hvorefter der kan tilmeldes til PBS. Oprettes 

en serviceaftale imellem to services, så̊ skal der betales for de bagud liggende måneder, dvs. fra bilens sidste service.  

 

 



Standardvilkår for Trio Biler MEDIUM Serviceaftale 

 
Overkørte kilometer 

Såfremt bilen ved aftale udløb har kørt flere km. end hvad der er indeholdt i aftalen, betales for disse overkørte km: Almindelig pris + tillæg kr. 0,50 

inkl. moms pr. km. 

Opsigelse af aftalen  

Aftalen kan opsiges af enten forhandler/værksted eller kunden, med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Der vil blive foretaget en 

forholdsmæssig opgørelse mellem aftalens løbetid og max. Kilometer i perioden, hvorefter eventuelle overkørte kilometer vil blive opkrævet efter de 

normale vilkår. Såfremt kunden ikke overholder betalingsbetingelserne, vil aftalen opsiges med øjeblikkeligt varsel, hvis betalingen er udeblevet i 14 

dage eller mere og efter skriftligt påkrav. 

Aftalen er underlagt de normale betingelser angående force majeure.  

Misligholdelse af aftalen  

Købers misligholdelse af denne serviceaftale vil medføre umiddelbart bortfald af forhandlerens/værkstedets serviceforpligtelse og eventuelle opståede 

krav mod køber vil blive forfulgt.  

 

Bestil din aftale nu hos os på: 

Vaerksted.ballerup@triobiler.dk / vaerksted.broendby@triobiler.dk 

Tlf.nr.: +45 39 53 54 00 
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