
Välkommen till ett smidigt 
bilägande med Bilbolaget

Härnösand
0611-52 10 20

Lycksele
0950-347 00

Sollefteå
0620-574 00

Strömsund
0670-29 10 40

Umeå
090-17 71 00

Vilhelmina
0940-16 54 41

Örnsköldsvik
0660-867 00

Östersund
063-14 94 10

Villkor
Gäller för Plus Garanti 24 månader och Plus Garanti 6 månader.
Garantin omfattar i huvudsak maskin- och elektronikrelaterade komponenter. 
Se nedan under omfattning för vilka komponenter som ingår i garantin.

Omfattning
Motor Motorfel som påverkar motorns gång, grenrör (ej rost), katalysator 
(ej rost), avgassystem.

Koppling Lameller (ej utslitna), slagcylinder, huvudcylinder och slang, 
dubbelmassesvänghjul, (ej pedalställ).

Växellåda Packboxar, justeringar, vajrar, växellägesgivare, spakställ (ej belysning).

Kylsystem Allt som har med kylvätska att göra, värmepaket, kylare, slangklämmor, 
termostat, vattenpump, värmeventil, följdskador efter kylläckage.

Styrning Styrväxel, servopump, länkarm, styrstag, kulled, spindelled, p-ända, 
rattaxel, krängningsstag, hjulinställning i samband med komponentbyte.

Drivlina Vinkelväxel, drivaxlar, hjullager, bakaxel, kardan, packboxar, Haldex.

Bränslesystem Bränslepump, spridare, tryckventiler, tankarmatur, bensinmätare 
och givare, elektronik för bränslesystem, (ej tank, ledningar, fi lter).

Bromssystem Abs: givare hydraulenhet - kuggkrans, styrenhet, huvudcylinder, 
hjulcylinder, bromsrör, slangar, bromsok (ej rost el. rengöring).

Klimatanläggning Reglagepanel, tork, kupéfl äktmotor, kondensor o.s.v, spjällmo-
torer, luftkvalitetssystem, kompressor, evaporator, givare, ventiler, värmeväxlare, 
slangar och rör.

Fjädring Stötdämpare, fjäder, nivåmatic, pump till luft/hydraulfjädring, bärarmar, 
bussningar i fram- och bakvagn.

Elsystem Motorrelaterad elektronik som påverkar motorns funktion, elhissar, 
elspeglar, elinfällbara backspeglar, värme i backspeglar, elmotorer till centrallås. 
Alla styrenheter, torkar- och spolarmotorer, xenonljus med givare (ej glas), kombina-
tionsinstrument, färddator, farthållare, regnsensor inkl reglage och givare, rattlås/
tändningslås och kortläsare (ej nycklar och kort) samt fabriksmonterad informations- 
och kommunikationssystem.

Fabriksmonterade säkerhetssystem d v s Collision Mitigation System, Adaptive 
Cruise Control, Distance Alert, Collision warning With Autobreaks, Driver Alert Con-
trol, Lane Departure Warning, City Safety, Hill Descent Control, Roll Stability Assist, 
Blind Spot Information, Emergency Brake Light samt Whiplash Protection System.

Airbagsystem Alla airbagar inklusive sensorer. 

För att garanti ska gälla ska tillverkarens anvisningar beträffande service följas.

Omfattar ej Skador som beror på slitage, väta, rost, försumlighet, tävling eller 
träning för tävling, motortrimmning*, stöld, brand, trafi kolycka eller annan yttre 
olyckshändelse. Skador uppkomna genom användning av komponenter som avviker 
från bilens seriemässiga utförande. Ersättningsbil ingår ej. Bärgning ingår ej. 

– Gäller inte för taxi och budbil.
– Kan inte överlåtas till eventuellt ny ägare.

* Ingår dock för Volvobil med Volvos Effektoptimering (originaltrim) installerat hos 
en av Volvo auktoriserad Volvohandlare.

Plus Garanti
på begagnade bilar

Enklare kan det inte bli.



Service och Försäkring
För att garantin ska gälla måste du serva din bil enligt tillverk arens 

serviceplan vid någon av Bilbolaget Nords verkstäder eller av oss 

anvisade verkstäder. 

Hyrbil vid service
För att ditt servicebesök ska bli så smidigt som möjligt erbjuder vi 

dig hyrbil till ett mycket förmånligt pris. Våra kund mottagare ger 

dig aktuellt pris när du bokar din service och förbereder så att en 

bil väntar på dig när du lämnar in din bil till verkstaden.

Kvalitetstestade bilar 
Alla våra bilar genomgår ett omfattande test innan de kommer ut 

till försäljning. Några av de komponenter och funktioner som vi 

kontrollerar är:

• Motor, bromsar och drivlina.

• Framvagn, styrning och bakhjulsupphängning.

• Fjädring och stötdämpare.

• Aircondition/klimatanläggning.

• Avgassystem.

•  Att service är utförd enligt tillverkarens föreskrifter  

inkl. oljebyte, oljefilter och kamremsbyte vid behov.

• Att bilen är polerad och invändigt rengjord.

• Att kaross och lack är besiktigad och godkänd.

Öppet köp 
För att du ska hinna 

känna dig helt övertygad 

om att du har valt rätt bil 

ger vi dig 8 dagars öppet 

köp. På Bilbolaget Nord 

vill vi att du ska göra ett 

bra bilköp och du kan räkna med att våra begagnade bilar har priser 

som tål att jämföras. De har garanterat inga gamla restskulder och du 

får alltid ett skrift ligt köpeavtal när du gör affär med våra utbildade 

säljare.

Rabatt och bonus med Volvokort!
Du får bonuspoäng på varje krona du handlar med ditt Volvokort. 

När du når 5000 poäng får du automatiskt hem en värdecheck. 

Dessutom får du extra drivmedels rabatt på kortet i 

6 månader när du köper bil hos Bilbolaget Nord. Volvokort kan 

du få med eller utan VISA och båda har 0 :- i årsavgift för 

privatpersoner. 

Sist men inte minst
Det ska vara tryggt och enkelt att äga bil. Vi vill att du ska trivas 

hos oss så mycket att du kommer tillbaka när du känner för att 

byta bil nästa gång.

Upp till 2 års garanti
På Bilbolaget Nord vill vi ge våra kunder ett bekvämt, 

enkelt och tryggt bilköp. Därför erbjuder vi dig en extra 

bra garanti, som gäller i upp till 2 år. Garantin är en av 

de mest generösa på marknaden.

Plus Garanti 24 månader
Personbilen ska vara under 5 år (räknat från första reg.datum).

•  Max 10000 mil vid köptillfället.
•  Gäller i 2 år från köpdatum eller max 2000 mil.

Plus Garanti 6 månader 
Volvo personbilen ska vara under 5 år (räknat från första reg.datum).

•  10001–15000 mil vid köptillfället.
•   Gäller i 6 månader från köpdatum eller  

max 500 mil från leveransdatum.

Läs mer under våra garantivillkor.


