MINI GARANTIHÆFTE.

Opbevares sammen med bilens øvrige papirer.

GARANTIBEVIS.
Oplysninger om bilen.
Model

Registreringsnummer		

Stelnummer

Leveringseftersyn

Forhandlers stempel, underskrift og dato

Oplysninger om bilens ejer.
Navn		

Adresse
By

Postnummer

Din MINI har 2 års nybilsgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti samt 3 års lakgaranti.
Gælder fra leveringsdato (dag, måned og år)

-

-

PROCEDURE I TILFÆLDE AF DRIFTSSTOP.

INDHOLD.
Garantibevis		
Garantivilkår		
MINI Vejhjælp		
MINI Service Inclusive
MINI Skadeservice		

side 2
side 4
side 8
side 10
side 14

• I tilfælde af driftsstop skal Mobile Service altid kontaktes først:
Indenlandsk service: 80 30 40 45
International service: +45 80 30 40 45 1.
• Hav altid bilens indregistreringsnummer klar, når du ringer.
• Angiv din nøjagtige position, hvis du kender den, årsagen til driftsstoppet
eller symptomerne samt et telefonnummer, som du kan nås på.
• Alle yderligere nødvendige trin vil MINI Mobile Care Assistance tage sig af.
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Prisen afhænger af telefonoperatøren.
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MINI
GARANTIVILKÅR.
1 Indledning og generelt.
1.1 Nedenstående nybilsgaranti, gennemtæringsgaranti og lakgaranti (herefter benævnt “Garantierne”) ydes af MINI Danmark A/S, Borgmester
Christiansens Gade 50, 2450 København SV
(herefter benævnt “MINI”).
1.2 Krav i henhold til Garantierne kan gøres gældende ved at rette henvendelse til ethvert autoriseret
MINI værksted i Europa, som uden beregning for
køberen vil afhjælpe fejl dækket af Garantierne.
På www.mini.dk/vaerksted kan findes adresser og
kontaktoplysninger på autoriserede MINI værksteder i Danmark. I forbindelse med en eventuel
nødsituation skal køberen også være berettiget til
at kontakte ethvert autoriseret MINI værksted i
Europa, som vil være behjælpeligt i en sådan situation. I forhold til adresser og kontaktoplysninger på
autoriserede MINI værksteder uden for Danmark
henvises til den officielle MINI hjemmeside i det
pågældende land.
1.3 Krav i henhold til Garantierne skal fremsættes
over for MINI repræsenteret ved det autoriserede
MINI værksted inden rimelig tid, normalt 2 måneder,
efter at en fejl omfattet af Garantierne er opdaget
af køberen.
1.4 Krav i henhold til Garantierne skal fremsættes
over for MINI repræsenteret ved det autoriserede
MINI værksted inden for de nedenfor fastsatte
garantiperioder. Der kan ikke fremsættes krav over
for MINI efter garantiperiodens udløb, og krav fremsat efter udløbet af garantiperioden vil derfor blive
afvist automatisk, jf. dog punkt 7.2 nedenfor.
1.5 MINI repræsenteret ved det autoriserede
MINI værksted afgør, hvilken måde der er mest
hensigtsmæssig til at afhjælpe en fejl dækket af
Garantierne. MINI repræsenteret ved det autoriserede MINI værksted afgør således, hvorvidt en
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berettiget reklamation i henhold til Garantierne
skal ske ved udskiftning eller reparation af den
eller de dele i MINI bilen, som er behæftet med
en oprindelig fejl. Afhjælpning af en fejl, der er
dækket af Garantierne, skal ske inden for rimelig
tid, efter køberen har fremsat en reklamation i
henhold til Garantierne samt uden omkostninger
og væsentlig ulempe for køberen. Ved fastlæggelse af rimelig tid skal der blandt andet tages
hensyn til køberens behov for MINI bilen, fejlens
type og omfang, hvor vanskeligt det er for det
autoriserede MINI værksted at konstatere fejlen
og tidspunktet, hvor køberen stillede MINI bilen
til rådighed for det autoriserede MINI værksted.
Fejl, som ikke påvirker anvendelsen af MINI bilen,
herunder MINI bilens sikkerhed, afhjælpes efter
nærmere aftale med køberen, normalt i forbindelse
med næstkommende anbefalede serviceeftersyn.
1.6 I forbindelse med en reklamation i henhold
til Garantierne kan MINI repræsenteret ved det
autoriserede MINI værksted anmode køberen
om at forevise et komplet MINI servicehæfte, som
dokumenterer, at de af MINI anbefalede serviceeftersyn har været udført i forhold til den pågældende MINI bil. Det er udelukkende køberen, der
har ansvaret for, at udført service og vedligeholdelse i forhold til MINI bilen kan dokumenteres,
ligesom det er køberens ansvar at sikre, at MINI
bilens servicehæfte er korrekt udfyldt, underskrevet og dateret.

1.8 Har MINI bilen været ude for en trafikskade,
skal køberen, såfremt MINI repræsenteret ved
det autoriserede MINI værksted anmoder herom,
oplyse om skadens omfang, datoen for reparation
og navnet på det værksted, der har udført reparationsarbejdet. MINI repræsenteret ved det autoriserede MINI værksted skal endvidere være berettiget til at forlange, at køberen i tilknytning til
beskrivelsen af det udførte reparationsarbejde
foreviser en specificeret faktura, taksatorrapport
eller lignende.
2 MINIs 2-årige nybilsgaranti.
2.1 MINI garanterer, at der ikke i en periode på 2
år regnet fra datoen for leveringen af MINI bilen
til køberen vil vise sig oprindelige fejl i materiale
og fabrikation i forhold til den leverede MINI bil.
Denne 2-årige nybilsgaranti gælder uden nogen
form for kilometerbegrænsning. Skulle der vise
sig oprindelige fejl i materiale eller fabrikation
inden for den 2-årige garantiperiode, vil MINI
repræsenteret ved det autoriserede MINI værksted afhjælpe fejl dækket af nybilsgarantien uden
beregning og omkostninger for køberen, jf. dog
punkt 5 og 6 nedenfor.
2.2 Nybilsgarantien dækker ikke sliddele såsom
dæk, kileremme, pærer, glas, viskerblade, sikringer,

bremsebelægninger, bremseskiver/-tromler, alle
former for filtre, dæksler, koblingsdele, olier,
væsker, tændrør mv., medmindre disse dele skal
udskiftes som en direkte følge af en fejl omfattet
af nybilsgarantien.
2.3 Normal slitage og ælde er ikke dækket af
nybilsgarantien.
2.4 Fejl dækket af nybilsgarantien udbedres
i henhold til punkt 1.5 ovenfor af MINI repræsenteret ved det autoriserede MINI værksted.
Såfremt en oprindelig fejl i materiale eller fabrikation under nybilsgarantien ikke kan afhjælpes,
eller såfremt det autoriserede MINI værksted
vurderer, at yderligere afhjælpningsforsøg ikke
kan antages at ville føre til en afhjælpning af
den pågældende oprindelige fejl i materiale eller
fabrikation, kan køberen kræve, at MINI via en
autoriseret MINI forhandler leverer en ny og
tilsvarende MINI bil til køberen, dog ikke såfremt
det i det konkrete tilfælde vil være umuligt for
MINI at levere en ny og tilsvarende MINI bil, eller
såfremt en omlevering vil påføre MINI uforholdsmæssige omkostninger. En omlevering forudsætter altid, at køberen tilbageleverer den oprindeligt
købte MINI bil til en af MINI udpeget autoriseret
MINI forhandler, og at køberen i forbindelse

1.7 I forbindelse med en reklamation i henhold til
Garantierne kan MINI repræsenteret ved det autoriserede MINI værksted kræve dokumentation for,
hvilke ikke-originale reservedele og tilbehør der
er blevet monteret, og hvilket værksted der har
monteret de pågældende reservedele og/eller
tilbehør. En sådan dokumentation kan ske i form
af en specificeret faktura eller lignende fra det
pågældende værksted.
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med omleveringen betaler en nærmere fastsat og
passende godtgørelse for den nytteværdi, køberen
har haft i perioden fra leveringen af MINI bilen til
køberen og frem til tidspunktet for tilbageleveringen
af MINI bilen i forbindelse med omleveringen.
3 MINIs 12-årige gennemtæringsgaranti.
3.1 MINI yder en 12-årsgaranti mod gennemtæring, regnet fra datoen for levering af MINI
bilen til køberen. Ved gennemtæring skal forstås
et hul, der er opstået i bilens karrosseri indefra
eller på undersiden som følge af oprindelige
materiale- eller fabrikationsfejl. Gennemtæringsgarantien dækker kun oprindelige materialeeller fabrikationsfejl, som viser sig i garantiperioden.
3.2 Det er et krav for gennemtæringsgarantiens
opretholdelse, at der løbende foretages rusteftersyn, som nærmere anvist i MINI bilens servicehæfte, hos et autoriseret MINI værksted. Rusteftersyn hos det autoriserede MINI værksted
foretages uden nogen beregning for køberen. Det
autoriserede MINI værksted kan dog i forhold til
rusteftersynet kræve, at MINI bilens undervogn
og karrosseri er rengjort på de områder, hvor det
af hensyn til rusteftersynet er nødvendigt.
3.3 For det tilfælde at denne rengøring ikke er
foretaget af køberen forud for rusteftersynet, skal
MINI repræsenteret ved det autoriserede MINI
værksted være berettiget til at foretage denne
rengøring for køberens regning.
3.4 Gennemtæringsgarantien dækker ikke en
gennemtæring, såfremt køberen ikke kan dokumentere, at køberen har fået foretaget rusteftersyn, som nærmere anvist i MINI bilens servicehæfte, medmindre køberen kan godtgøre, at
gennemtæringen ikke er opstået eller forværret
på grund af manglende rusteftersyn.
3.5 Gennemtæringsgarantien dækker ikke
gennemtæringsskader, som skyldes, at der inden
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for garantiperioden er udført korrosionsbeskyttelsesarbejder/efterbehandling på et ikke-autoriseret MINI værksted. Det er MINI repræsenteret
ved det autoriserede MINI værksted, der skal
godtgøre, at den opståede gennemtæringsskade
skyldes det udførte korrosionsbeskyttelsesarbejde/efterbehandling.
4 MINIs 3-årige lakgaranti.
4.1 MINI yder en 3-års lakgaranti mod oprindelige
fejl ved MINI bilens lakerede flader og enkelte
dele, regnet fra datoen for levering af MINI bilen
til køberen. Lakgaranti dækker kun oprindelige
fejl i lakken, som viser sig i garantiperioden.
5 Begrænsninger i forhold til Garantiernes
omfang og dækning.
5.1 MINI repræsenteret ved det autoriserede MINI
værksted skal være berettiget til at afvise et krav
fremsat af køberen i henhold til Garantierne,
såfremt MINI repræsenteret ved det autoriserede
MINI værksted kan godtgøre, at den/de påberåbte
fejl er opstået eller forværret på grund af følgende
forhold:

•
•

• At MINI bilen ikke er blevet vedligeholdt som
anvist i MINI bilens servicehæfte eller lignende
dokumentationsmateriale, fx hvis
olieskift og service/vedligeholdelse ikke er
blevet udført rettidigt eller ved det foreskrevne
antal kilometer.
• At MINI bilen er blevet ombygget eller ændret
uden skriftlig tilladelse fra MINI, herunder
enhver form for ikke-godkendt motoreffektforøgende indgreb såsom chiptuning eller
anden form for tuning.
• At MINI bilen er blevet anvendt til motorløb
(fx banekørsel, gadeløb, trackdays etc.).
• At MINI bilen har været trafikskadet.
• At MINI bilen har været misligholdt eller overbelastet (fx advarselslamper, check
control-meddelelser etc. ikke er blevet fulgt).
• At der har været udført dårligt arbejde i forhold
til MINI bilen i forbindelse med reparationer,

•

•

•

service og vedligeholdelse eller montering foretaget af et ikke-autoriseret MINI værksted.
At der er anvendt olie, brændstof- eller væsketyper, som ikke er godkendt af MINI.
At der er monteret ikke-originale reservedele
eller tilbehør, som ikke kvalitetsmæssigt svarer
til originale reservedele eller tilbehør.
At MINI bilen har været udsat for ydre påvirkninger, såsom nedfaldsskader, fugleklatter,
stenslag, hagl, hærværk etc.
At MINI bilens lak ikke har været vedligeholdt
som anvist af MINI, herunder i MINIs bilplejehæfte.
At MINI bilen har fejl eller skader, som køberen
har haft kendskab til, men som køberen ikke
inden for rimelig tid har valgt at lade afhjælpe
på et autoriseret MINI værksted.

6 Ansvarsbegrænsninger.
6.1 MINI er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste
samt andre tab eller omkostninger som følge
af fejl ved MINI bilen omfattet af Garantierne,
herunder omkostninger til udlejningsbiler.

6.2 I forbrugerkøb som nærmere defineret i henhold til købeloven berører ansvarsbegrænsningerne
i punkt 6.1 ovenfor ikke køberens rettigheder i
henhold til købelovens § 81.
7 Øvrige vilkår.
7.1 Garantierne berører ikke køberens ufravigelige rettigheder efter købeloven, herunder den
almindelige 2-årige reklamationsfrist, der løber
fra datoen for overgivelsen af MINI bilen til
køberen. Køberen er derfor fuldt ud berettiget til
at reklamere over fejl og mangler ved MINI bilen i
henhold til købelovens almindelige regler, og intet
i disse MINI garantivilkår skal opfattes som en
begrænsning af køberens ufravigelige rettigheder
i henhold til købeloven.
7.2 Køberens krav i forhold til udskiftede dele og
reparationer udført under Garantierne forældes
efter de almindelige forældelsesregler.
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MINI VEJHJÆLP.
DEN HJÆLP, DU HAR BRUG
FOR VED DRIFTSSTOP.
MINI Vejhjælp hjælper dig alle årets 365 dage,
døgnet rundt.
MINI sætter standarden, både når det gælder
service, og når det gælder biler. MINI Vejhjælp
Assistance er de første, du kontakter, hvis det
usandsynlige skulle ske, at du får et driftsstop,
en skade, indbrud eller fylder forkert brændstof
på din MINI. Uanset om dit driftsstop opstår i
Danmark eller et andet sted i Europa, skal du blot
ringe +45 80 30 40 45. MINI Vejhjælp Assistance
har åbent døgnet rundt, 365 dage om året.
Dækning og forbehold.
Alle MINI biler har MINI Vejhjælp-dækning i fem
år, gældende fra bilens første indregistreringsdato. Biler over fem år er fortsat dækket, så længe
bilen får udført service på et autoriseret MINI
værksted i Danmark – og det er aldrig for sent at
komme tilbage igen. MINI Vejhjælp-dækningen
følger bilen og ikke ejeren. Det er en forudsætning for benyttelse af ordningen, at køretøjet har
et driftsstop, som hindrer dig i at fortsætte din rejse.
Indleverer du selv bilen til et autoriseret MINI
serviceværksted, kan MINI Vejhjælp-ordningen
ikke benyttes. MINI Vejhjælp begrænser sig til at
bringe bilen i køreklar stand. Vedligeholdelse og
reparationer relateret til slitage er ikke inkluderet.
Omkostninger og valg af serviceydelser.
Alle MINI Vejhjælp-serviceydelser beskrevet
herunder er som udgangspunkt uden omkostning
for dig. Det er alene MINI Vejhjælp Assistance
som – ud fra den aktuelle situation og i samråd
med dig – vælger den eller de serviceydelser,
som findes mest hensigtsmæssige i den aktuelle
situation. Omkostninger, der specifikt er undtaget
fra dækning, er:
• Omkostninger, der normalt erlægges i form af
skatter, told eller brændstofudgifter.
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• Ekstra hotelomkostninger, fx mad/minibar mv.
• Alle omkostninger, der enten direkte eller
indirekte relaterer til driftsstoppet, som fx
indkomsttab, afbestillingsomkostninger, afbestilte billetter eller tab af billetters værdi og
brug til begivenheder.
• Reparations- og reservedelsomkostninger samt
andre relaterede udgifter, som ikke er dækket
under bilens 2-årige nybilsgaranti.

hjemkomst. Du skal blot fremsende de originale
kvitteringer for de serviceydelser, du har haft
udlæg for, sammen med sagsnummeret til MINI
Vejhjælp Assistance.
MINI Vejhjælp regional dækning.
Hvis du kommer ud for driftsstop i udlandet, bør
du kontakte MINI Vejhjælp Assistance og få råd
og vejledning til brug af MINI Vejhjælp-ordningen
i det pågældende land.

Vigtig bemærkning.
Vi anbefaler, at dit autoriserede MINI serviceværksted foretager al vedligeholdelse. MINI Vejhjælp-service vil ikke altid kunne udføres, hvis de
anbefalede kontrol- og vedligeholdelsesintervaller
ikke er overholdt i henhold til MINIs service- og
kvalitetsstandarder, eller hvis reparationer ikke er
udført efter producentens anvisninger.

I nogle tilfælde er det muligt for MINI Vejhjælp
Assistance at hjælpe dig over telefonen. Hvis det
imidlertid vurderes, at bilen ikke kan repareres
på stedet, sørger MINI Vejhjælp Assistance
omgående for at organisere bugsering.
Mulige serviceydelser, i tilfælde af at din MINI
ikke kan repareres på stedet.
Nedenstående mulige serviceydelser kan hjælpe
dig videre:
• Vejhjælp med reparation.
• Bugsering af din MINI til nærmeste autoriserede
MINI serviceværksted eller dit foretrukne autoriserede MINI serviceværksted.
• Taxikørsel.
• Hotelovernatning.
• Erstatningsbil.
• Hjemrejse i tog eller fly.
• Hjemtransport af din MINI til dit foretrukne
danske autoriserede MINI serviceværksted.
Yderligere information om dækningsomfang,
maksimumdækning mv. finder du på
www.mini.dk/mini-service.
Dækning af omkostninger.
MINI Vejhjælp Assistance dækker alle omkostninger relateret til MINI Vejhjælp-dækningen.
Har du haft udlæg til dækningsberettigede udgifter, kan du mod forudgående accept fra MINI
Vejhjælp Assistance få dem godtgjort efter din
9

MINI SERVICE INCLUSIVE.
DU KØRER. VI KLARER RESTEN.
Med MINI Service Inclusive skal du udelukkende
tænke på glæden ved at køre i din MINI – uden at
behøve bekymre dig om service og vedligeholdelse. MINI Service Inclusive er din sikkerhed for, at
kun autoriserede MINI teknikere udfører service på
din MINI, og at de anvender topmoderne diagnoseteknologi samt originale MINI reservedele og
original MINI motorolie. Og ikke mindst: Du har
sikkerhed for, at prisen på service og vedligeholdelse er fastlåst de næste mange år.
Sikkerhed for original service. Hvor som helst i
verden.
En MINI Service Inclusive-pakke betyder, at din
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MINI bliver serviceret, vedligeholdt og repareret
helt originalt i op til 10 år fra første indregistreringsdato. Du kan endda køre ind på et hvilket
som helst autoriseret MINI serviceværksted i
Danmark eller i mere end 90 lande, som er med
i ordningen – og få original service af din MINI.
Valget er dit.
Værdifuld for din MINI. Og for den næste ejer.
Service Inclusive er en trofast følgesvend for
din MINI. Når en servicepakke først er købt til
en MINI, vil den følge bilen – fra ejer til ejer, fra
land til land. Så det er vigtigt, at du tjekker, om din
brugte MINI er leveret med denne fordelagtige pakke.

Og det er en værdifuld fordel, når du sælger din
MINI videre, og en ny ejer får lige så stor glæde af
Service Inclusive-pakken.

Hvis du har spørgsmål om MINI Service Inclusive,
står dit autoriserede MINI værksted klar til at
hjælpe. Besøg også www.mini.dk/mini-service.

Opgradér til mere, bedre eller længere service.
Hvis du allerede har en MINI Service Inclusivepakke på din MINI, kan du højst sandsynligt
opgradere din pakke, hvis dit kørselsbehov ændrer
sig. Du kan både forlænge kilometertallet (op til
200.000 km) og løbetiden (afhængig af bilens
alder). Og hvis du sælger din MINI, kan den næste
ejer også opgradere din MINI Service Inclusive-pakke.
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MINI SERVICE INCLUSIVE.
BEGRÆNSET UDGIFT.
UBEGRÆNSET VÆRDI.

Du kan nå det endnu!
Har du ikke købt en MINI Service Inclusive-aftale
i forbindelse med købet af din MINI, kan du sandsynligvis nå det endnu. Det er ikke et krav, at bilen
er ny, for at aftalen kan tegnes. Du skal blot være
opmærksom på, at aftalen er gældende med tilbagevirkende kraft, fra og med bilens første
indregistreringsdato.
Fordelene – kort fortalt:
• Du har fuldt overblik over omkostninger og
serviceydelser samt mulighed for medfinansiering af serviceaftalen og dermed ingen
uforudsete udgifter.
• Vores højt kvalificerede personale leverer en høj
kvalitet, så du kan køre, når du har brug for det.
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• Du har fuld fleksibilitet med mulighed for
opgradering af pakker, såfremt dit kørselsbehov
ændrer sig.
• Stabil, ubekymret vedligeholdelse giver dig fuld
mobilitet og fleksibilitet samt maksimal sikkerhed.
• Du får øget værdi ved gensalg, da pakken følger
bilen.
For yderligere information om pakker, kombinationsmuligheder, dækningsomfang mv. henvises
til vores autoriserede MINI serviceværksteder
eller www.mini.dk/mini-service.
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MINI SKADESERVICE.
EKSPERTHJÆLPEN ER
KUN ET NUMMER VÆK.
Hvis uheldet er ude – ring 80 30 40 45.
Vidste du, at MINI også kan hjælpe dig, hvis du har
været ude for et trafikuheld og har brug for at få din
MINI bugseret til et værksted for udbedring af skaden?
I dag består en MINI af en kombination af forskellige
typer stål og aluminium. Dele af konstruktionen er
beregnet til at opfange energien ved en kollision, mens
andre dele leder kollisionsenergien uden om kabinen.
Alt sammen for at sikre dig og dine passagerer bedst
muligt, uden at der samtidig gås på kompromis med
køredynamikken. Derfor er MINIs pladesmede uddannet i at lokalisere og reparere skader på disse konstruktioner for at sikre, at de altid har den funktion, som de
oprindeligt var tiltænkt – for din og dine passagerers
sikkerheds skyld.
Når din MINI bliver repareret på et autoriseret MINI
værksted er du samtidig sikret, at rust-/gennemtæringsgarantien ikke påvirkes. Der repareres alene efter
producentens anvisninger og anvendes de samme
produkter til forsegling af bilens konstruktion efter
reparation, som da bilen blev produceret.
Fordelene – kort fortalt:
• Samme telefonnummer som til MINI Mobile Care
– du finder det på klistermærket i din MINI.
• Transport til nærmeste autoriserede MINI værksted.
• Reparation efter MINIs forskrifter.
• Pladesmede uddannet i reparation af aluminium og
højstyrkestål samt brug af moderne reparationsprincipper med anvendelse af limning og nitning.
• Ingen påvirkning af din MINIs rust-/gennemtæringsgaranti.
• Alene brug af originale MINI reservedele.
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