
Serviceaftale PREMIUM  
 

 

  
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. 

 

Aftalen omfatter 

Denne serviceaftale omfatter service og mekanisk vedligeholdelse af købers køretøj, som foreskrevet i køretøjets servicehæfte. Herunder alle 

omkostninger til reservedele, arbejdsløn, nødvendige væsker (f.eks. bremse- og kølervæske) og smøring. Gratis lånebil ved service. Aftalen 
omfatter yderligere alle mekaniske reparationer.  

Aftalen bortfalder ved den aftalte periodes udløb og eventuelt overkørte kilometer afregnes efter den i aftalen fastsatte pris. 

Aftalen kan ikke overdrages til tredjemand. Forhandleren skal underrettes om købers salg af køretøjet. Ved salg bortfalder serviceaftalen. Alle 

service og reparationer skal udføres hos Trio Biler.  

 
Aftalen omfatter ikke 

- Reparationer og omkostninger opstået som følge af hærværk, misbrug, trafikskader, forkert brug/fejlbetjening m.v. forårsaget af ejer, bruger    

eller tredjemand. 

- Reparationer og omkostninger som følge af tæring af køretøjet. 

- Omkostninger i øvrigt, der dækkes af eller kunne dækkes af en forsikring. 
- Reparationer af glas, spejle, ruder og antenne. 

- Transport til og fra værksted. 

- Aircondition- og klimaanlæg. Andet kan aftales. 

- Alt eftermonteret udstyr og tilbehør, f.eks. spoilere, skørter og fælge. 

- Kommunikationsudstyr f.eks. GPS, telefon og andet multimedie anlæg. 
- Interiør, herunder slitage på sæder, paneler, lister m.v. 

- Vinter-, sommer-, eller helårsdæk. Andet kan aftales.  

- Vask, polering og anden kosmetisk vedligeholdelse. 

- Gebyrer til offentlig instans f.eks. synsgebyr  

 
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. 

Ordningen gælder i 30 lande over hele Europa – mere end 2.500 autoriserede Mitsubishi forhandlere. 

Købers behandling af køretøjet 

Nærværende aftale er indgået under forudsætning af sædvanlig brug af køretøjet, som registreret til privat personbefordring og køber forpligter 

sig i forhold til nærværende serviceaftale kun at anvende køretøjet til denne brug. 

Tuning eller anden ændring af motoren samt anvendelse af køretøjet til racerløb, gaderace o. lign. medfører øjeblikkeligt ophør af aftalen. 
Eventuelle forudbetalte beløb vil ikke blive refunderet. 

 

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 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. 39 53 54 00  
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