
Serviceaftale BASIS   
 

  
Gennerelle betingelser 

Aftalen er gældende i Danmark og kan ikke benyttes udenfor landets grænser uden forudgående aftale.  

Prissætning og tilvalgsdækning foretages efter de til enhver tid gældende priser.  

Serviceeftersyn skal, for at være dækket under nærværende aftale, udføres hos Trio Biler ApS.  

Vognen skal være kaskoforsikret, og evt. skader skal udføres hos Trio Biler – eller på et af Trio Biler – anvist værksted. 
 

Biler der kan tegne en basisserviceaftale: 
Alle Nissan personbiler, som er ældre end 36 måneder.  

Alle Mitsubishi personbiler, som er ældre end 60 måneder.     

 
Aftalen omfatter: 
Et årligt basisservice hos Trio Biler:  

 Udskiftning af motorolie og oliefilter. 

 Visuel kontrol af bremser. 

 Smøring af bilens låse og hængsler. 
 Kontrol af styretøj. 

 Kontrol af batteri. 

 Kontrol af lygter og advarselslamper. 

 Kontrol af Kilerem. 

 Kontrol af kølesystem. 
 Lånebil ved service og reparation hos Trio Biler. 

 

Ekstra fordele: 
Nissan assistance i Europa. 
Ved ekstraarbejde ud over basisservice tilbydes: 

 Nissan Value Advantage reservedele, som er konstrueret specielt til Nissan biler, der er over 3 år gamle. De er billigere end de 

originale reservedele, men der er ikke gået på kompromis med sikkerhed eller præstationer. Tværtimod - som det er tilfældet for alle 

Nissan reservedele, overholder de Nissans standarder for tre vigtige faktorer: Sikkerhed, Miljø og Design. 

 Adgang til Nissan renoverede reservedele. 

 10% rabat på øvrige reparationer  
 

NISSAN DØGNSERVICE – TLF.NR. +45 70 14 01 47 
Ring til Nissan døgnservice først - uanset, hvad der sker. Vi vil gøre vores yderste for at hjælpe dig og din bil tilbage på vejen så hurtigt og 

problemfrit som muligt – 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen... Gratis! 
Hvis du skulle komme ud for et havari eller en ulykke, er Nissan Assistance altid klar til at hjælpe dig. En Nissan Assistance-bil bliver sendt ud til 

dig så hurtigt som muligt. Hvis din bil ikke kan repareres på stedet, transporterer vores vejhjælp dig og din bil til den nærmeste Nissan forhandler. 

- OG VORES HJÆLP STOPPER IKKE MED DET ... 
Hvis din bil ikke kan repareres samme dag, vil vores vejhjælp enten sørge for transport, så du kan fortsætte din tur, eller logi i op til 3 dage, hvis 

du vælger at vente på, at din bil bliver repareret. 

 
Mitsubishi Vejhjælp – TLF.NR. +45 33 32 70 00  
Statistikken over Mitsubishi bilers pålidelighed er imponerende, men skulle du alligevel få brug for hjælp i tilfælde af havari, ulykke, tyveri eller 

hærværk – uanset hvor du er, 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen – skal du bare ringe til Falck på 33 32 70 00. 

Mitsubishi Vejhjælp også kaldet: “MAP”; Mitsubishi Assistance Package er en vejhjælp, der gælder alle nye person- og varebiler. MAP gælder i 

hele garantiperioden. 

Fordele ved Mitsubishi Vejhjælp: 
- Elektronisk eller mekanisk driftsstop i både ind- og udland. 

- Tabt nøgle, låst dig ude, løbet tør for brændstof, punktering og starthjælp. 

- Reparation på stedet eller bugsering til nærmeste autoriserede Mitsubishi forhandler. 

- Hjemtransport, hotelophold, billeje mv. ved længerevarende stilstand af din bil. 

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, så skal der betales for de bagud liggende måneder, dvs. fra bilens sidste service.  

 
Opsigelse af aftalen 
Aftalen er uopsigelig de første 12 måneder. Herefter kan aftalen opsiges af enten forhandler/værksted eller kunden, med 1 måneds varsel til 

udgangen af en måned. 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. 39 53 54 00  
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