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Joe's Garage AB:s Garanti,
12 månader

Här följer en presentation över de villkor och krav som Joe's Garage AB:s garanti omfattar. Vi
vill gärna att ni ska ha ett bekymmersfritt Jaguarägande, läs igenom dessa garantivillkor och
hör gärna av er till oss om några frågetecken uppstår.

1. Garantins giltighet är 12 månader från försäljningstillfället samt maximalt 2500
körda mil.

2. Garantin gäller inom EU/EES.

3. Garantin gäller endast för privatpersoner.

4. Vid en eventuell skada - kontakta Joe's Garage AB.
Vi anvisar verkstad om skadan täcks av garantin. Kunden kan bli
kostnadsansvaring om våra anvisningar ej följs.

5. Garantibeviset är personlig till den som står angiven på beviset.
Ägarbyte ska meddelas Joe's Garage AB inom 7 dagar och vi måste godkänna
att garantin övergår till den nya ägaren.

6. Garantin gäller för alla fel på elektroniska och rörliga mekaniska komponenter
inklusive arbete enligt nedan:

Motor:
motor, motorblock, cylinderblock, generator, startmotor, katalysator,
partikelfilter, avgasturbo, kompressor, laddluftkylare, grenrör.

Koppling:
Slavcylinder, huvudcylinder, slang, lamell, tryckplatta

Växellåda:
Manuell växellåda, automatlåda, momentomvandlare, packbox,
växellägesgivare, spakställ, vajrar.

Aktiva säkerhetssystem:
Airbag inkl sensorer, bältessträckare, ABS-system.
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Bromssystem:
Huvudcylinder, hydraulenhet, styrenhet, bromsrör, ABS-givare, kuggkrans,
hjulcylinder, bromsslangar, bromsok, bromsservo.

Styrning:
Rattaxel, styrväxel, servopump, tryckrör/slangar.

Kylsystem:
Kylare, termostat, elkylfläkt, värmepaket, vattenpump, värmeventil,
fabriksmonterad dieselvärmare, slangar och slangklämmor.

Bränslesystem:
Bränslepump, bensinpump, insprutare, tankarmatur, insprutningspump, spridare.

Drivlina:
Framaxel, bakaxel, kardanaxel, kraftfördelning för fyrhjulsdrift.

Elektronik och Elsystem:
Motorstyrenhet, styrenhet kaross, centrallåsmotorer, torkarmotor, spolarmotor,
Xenonljus (ej glas eller lampa), rattlås, tändningslås,
elfönsterhiss, elspegel, instrument, färddator, farthållare,
parkeringssensor, regnsensor, fabriksmonterad audio-, video- och
navigeringssystem.

Fjädring:
Pump till luftfjädring, stötdämpare (funktion samt läckage), fjäder,
nivåreglering.

Klimatanläggning:
Manöverpanel, kupefläktsmotor, spjällmotor, evaporator, givare, ventiler,
värmeväxlare, slangar och rör.

www.joesgarage.se
mail@joesgarage.se


Joes Garage AB org nr 556753-8136
Märkesvägen 3 tel 046 738600
244 66 Furulund fax 046 738610
www.joesgarage.se mail@joesgarage.se

7. Garantin gäller enligt punkt 6 med följande undantag.
Garantin omfattas ej för fel på:

Glödlampor
Xenonbrännare
Lysdioder
Batteri
Avbrott i värmeslingor
Fjärrkontroller, nycklar
Luftkonditioneringens kondensor.
Felmonterade delar
Eftermonterad utrustning
Service- och slitagedelar såsom lager, remmar, bromsskivor, belägg, gummi,
packningar.
Skada på grund av köld, vatten, korrosion, brand, stöld, trafikolycka,
skadegörelse, brist på underhåll, manipulerad mätarställning samt annan yttre
påverkan.
Fel av ringa betydelse.
Kostnad för undersökning/reparation som ej täcks av garantin.
Garantin gäller ej för skada som kan ersättas av annan försäkring som till
exempel gällande maskinskada. Däremot gäller försäkringen för självrisken.
Garantin gäller ej för verksamhet som körskola, utryckning, budbil eller
liknande.
Garantin gäller ej för skada som uppstått vid tävling eller träning inför tävling
eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former samt terrängkörning.
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8. Maxbeloppet för ersättning är 30000:- per skada.

9. Anmälan:
Skada skall anmälas till Joe's Garage AB utan dröjsmål på telefon 046-738600
eller via mail@joesgarage.se. Ersättning lämnas inte för skador som anmäls
senare än 8 arbetsdagar efter skadetillfället eller efter garantitidens utgång.
Felsökning ska ha påbörjats innan garantitiden har gått ut.
Joe's Garage AB anvisar verkstad.
Därefter gör verkstaden en skadeanmälan till Joe's Garage AB.
Garantin gäller inte då reparationen har påbörjats innan Joe's Garage AB har
lämnat skriftligt medgivande.

10. Denna garanti ersätter ej kostnader för förlorad arbetsinkomst, resekostnader
eller eventuella bärgningskostnader.

11. För att garantin ska gälla, skall service under garantitiden utföras av Joe's
Garage AB eller av denna anvisad verkstad. I annat fall gäller inte garantin.
För att garantin ska gälla krävs vidare att underhåll och service gjorts enligt
fabrikantens anvisningar samt att underhåll och service är fackmannamässigt
utförd och dokumenterat i fordonets servicebok. Serviceboken skall på begäran
visas upp för Joe's Garage AB.

12. För att garantin ska gälla krävs att skötsel och aktsamhetskrav följs. Garantin
gäller ej för följdfel, till exempel om bilen har körts med för låg nivå av någon
vätska.

13. Denna garanti är ett komplement och begränsar inte kundens rättigheter enligt
svensk lag.
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