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JEG HAR TEGNET EN
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Tips for et godt vedlikehold

Vi er opptatt av at ditt leasingforhold skal bli en positiv opplevelse, 
og vil med denne brosjyren gi deg en oversikt over de forhold som er 
viktig å tenke på i leasingperioden.

På samme måte som når du eier bilen selv, vil skader og unormal 
slitasje også påvirke leasingbilens utseende, funksjon og andre-
håndsverdi. Har du behandlet bilen normalt og tatt godt vare på den, 
vil du ikke få noe merkostnad for unormal slitasje ved tilbakelevering. 

Husk at det ikke er lov til å gjøre fysiske endringer av kjøretøyet 
utover kjøretøyets spesifikasjoner uten leverandørens/ leasing-
selskapets skriftlige tillatelse i leasingperioden. Denne brosjyren 
tar for seg hvilke retningslinjer vi har lagt til grunn for hva som regnes 
som unormal slitasje og hva du som leietaker er pliktig til å dekke. 
Brosjyren omfatter ikke vanlige kollisjonsskader og større bulker 
siden det sjelden er tvil om dette.

Det er lønnsomt for deg å behandle bilen på en normal og pen 
måte, og reparere skader og bulker fortløpende. Dette gjelder også 
eventuelle skader på glass. Husk at din Volkswagenforhandler kan 
hjelpe deg med å utbedre alle typer skader.

Vask/polering. Vi anbefaler sterkt at du vasker (minimum månedlig) 
og polerer bilen jevnlig utvendig (minimum to ganger i året), og at du 
også regelmessig støvsuger og vasker bilen innvendig.
Drivstoff. Det er svært viktig at du fyller korrekt drivstoff på bilen i 
henhold til bilens instruksjonsbok. Leaser du en bil med dieselmotor 
anbefaler vi at du monterer et SoloDiesel tanklokk for å hindre 
kostbar feilfylling.
Bruk av bilen. Bilen må ikke benyttes utenfor ordinær vei, og kan 
heller ikke benyttes i hastighetskonkurranser (jfr. regler fra 
forsikringsselskapene).
Slitt frontrute. Vi anbefaler deg å skifte vindusviskere med jevne 
mellomrom for å hindre slitasje på frontruten.
Service. Det må utføres service på bilen i henhold til 
bilmerkets vedlikeholdsprogram.

Ved tilbakelevering av bilen anbefaler vi at du og din forhandler 
tar en gjennomgang av bilen sammen, for å sjekke at den er 
i forventet stand etter endt leasingperiode. Noe slitasje er alltid 
å forvente. Skader, mangler og slitasje ut over det normale blir 
fakturert leasingtaker. Skulle det oppstå en uenighet, kan du 
forlange at bilen vurderes av en nøytral takstmann. Før dette 
kan finne sted, må du og din forhandler bli enig om hvilke forhold 
som skal vurderes. Kostnadene for fremstilling for nøytral 
takstmann, dekkes av leasingtaker og denne takst gjøres gjeldende. 

Samtidig er det viktig at du leverer tilbake bilen med det utstyr og 
tilbehør som fulgte med da bilen var ny. Dette kan for eksempel være:

• Tre originale nøkler (eventuelt bare to hvis dette ble utlevert 
 da bilen var ny)
• Avtakbart hengerfeste med nøkler
• CD til navigasjonssystem
• Fire komplette vinterhjul med bolter, eventuelt fire sommerhjul
 (sesongavhengig)
• Lasteholdere
• Skiboks

Hvis du skulle ha spørsmål i forbindelse med unormal slitasje
og tilbakelevering, ta kontakt med din Volkswagen-forhandler.

Ved regelmessig godt vedlikehold og bruk, vil din bil mest sannsynlig 
være normalt slitt etter endt leieperiode. Med unormal slitasje 
menes slitasje ut over det som kan forventes på en bil med gitt 
alder og kjørelengde. Nedenfor ser du hva vi definerer som 
unormal slitasje:

Eksteriør:
• Lett synlige riper som må lakkeres (ikke kan poleres bort).
• Riper som har skadet lakk gjennom til metall og/eller hvor 
 rust er synlig.
• Frontruteskade (steinsprut eller riper) som må repareres eller som 
 gjør at ruten må skiftes.
• Skade på frontlysglass, blinklysglass, bremselysglass, eventuelt 
 kurvetåkelysglass.
• Bulker som er lett synlig på 1–1,5 m avstand.
• Oppskrapninger på støtfanger og/eller deformasjon av støtfangere 
 vurderes skjønnsmessig.
Interiør:
• Hull i dashbord etter mobiltelefonholder, navigasjonsutstyr 
 eller lignende utstyr.
• Hull eller revner i setetrekk og tepper.
• Hull eller rifter på paneler, for eksempel dør- 
 og bagasjeromspaneler.
• Skader i taktrekk.
• Skitne setetrekk eller taktrekk som ikke kan rengjøres på vanlig 
 måte, men må renses eller skiftes.
• Skader på sikkerhetsbelter eller beltenes festeanordning.
• Lukt som ikke lar seg fjerne, uten en omfattende rensing 
 av interiøret (f.eks. fra røyk, hund o.l.).
Dekk og felg:
•  Skader på dekk, felg/hjulkapsler forårsaket av sammenstøt 
 med fortauskant e.l.
• Sommerdekk, samt reservehjul, tilbakelevert med mindre enn 
 minimum 1,6 mm mønsterdybde.
• Vinterdekk tilbakelevert med mindre enn min. 3 mm mønsterdybde.
Øvrig:
• Skader på eventuelt annet tilleggsutstyr eller andre deler av bilen.
• Mekaniske defekter utover normal tilstand, samt manglende utført 
 service og vedlikehold.
• Manglende utstyr som tilhørte bilen, som f.eks. tilhengerfeste, 
 takboks og lignende.


