Husk, du ﬁnder os i
Skive, Viborg og Holstebro!

Bestil servic
e på
www.dahlped
ersen.dk
Eller din nærm
este afdeling
Holstebro: 96
10 13
Skive: 96 15 39

Viborg: 96 15
38
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Serviceaftale

Åbningstider i Viborg
AFDELING
Salg

MANDAG-TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

8.30-17.00

8.30-17.00

Lukket

12.00-16.00

Værksted/reservedelslager

7.30-16.30

7.30-16.00

Lukket

Lukket

Administration i Skive

8.00-16.00

8.00-15.30

Lukket

Lukket

Skive afdeling

Viborg afdeling

Holstebro afdeling

Viborgvej 2
7800 Skive
T: 97 52 25 55
Værksted: 96 15 39 27
skiveservice@dahlpedersen.dk

Lundvej 1
8800 Viborg
T: 86 62 44 44
Værksted: 96 15 38 10
viborgservice@dahlpedersen.dk

Nybovej 39
7500 Holstebro
T: 97 42 26 66
Værksted: 96 10 13 72
holstebroservice@dahlpedersen.dk

Betingelser

Velkommen i Dahl Pedersen familien
Det er vores mål, at du må blive yderst tilfreds med din
nye bil og med den service, vi tilbyder dig fremover.

Gældende fra 17.02.2020

Dahl Pedersen Serviceaftale

Ophør af aftale ved udløb

Aftalen starter ved leveringsdatoen for det nye

Aftalen ophører altid, når enten max. kilometer eller

køretøj (1. registreringsdato) og antal kørte kilome-

max måneder nås (hvad der kommer først).

ter regnes fra en kilometerstand på nul kilometer,
uanset datoen for kontraktens indgåelse.

Aftalen afregnes herefter som følger:

›
Aftalen ophører, enten når den valgte maksimale
tidsperiode er udløbet, eller når det valgte kilometertal er nået. Aftalen ophører når den første af

›

Evt. underkørte kilometer refunderes til den sats
(øre/km), som fremgår af servicekontrakten.
Dog maks. 15% af det total indbetalte beløb.

›

Beløb under 200 kr. afregnes ikke.

disse to begivenheder indtræder.
Kun biler, som anvendes til almindelig brug kan
omfattes af serviceaftale. D.v.s. at anvendelse til

Evt. manglende ydelser indbetales, da den
betalte pris pr. måned er beregnet med
udgangspunkt i hele aftaleperioden.

taxa, udlejning, konkurrence o.lign. medfører at

Ophør af aftalen før udløb

aftalen ophører.

Såfremt aftalen ophører før udløb (f.eks. fordi bilen

Serviceaftalen omfatter
›
›

Garanti i hele aftaleperioden.

›
›

Udskiftning af pærer og viskerblade mellem serviceeftersyn u.b.

Det forventede kilometertal beregnes som følger:

Pedersen værksted, medmindre arbejdet er

(faktisk antal måneder * (max. km / max. mdr.)). Det

uopsætteligt og aftalt med Dahl Pedersen A/S

forventede antal kilometer efter f.eks. 30 måneder

(rekvisitionsnummer skal indhentes).

på en aftale med max 36 mdr. og max 60.000 km

Priser og fakturering

er således (30 *(60.000/36)) = 50.000 km.

Den samlede pris for aftalen er beregnet uden

Hvis det faktiske kørte kilometertal overstiger det

pristalsregulering. Ydelsen pristalsreguleres hvert

forventede i perioden afregnes ”overkørte” kilome-

år d. 1. januar i henhold til udviklingen i nettop-

ter til den i aftalen anførte sats + 30%. Tillægget

risindekset pr. 1. oktober sammenlignet med 1.

skyldes, at kilometersatsen ville have været højere,

oktober året før.

hvis aftalen var blevet tegnet på et højere kilometertal. Hvis det faktiske kørte kilometertal er lavere

Prisen pr. måned er beregnet med udgangs-

end det forventede i perioden afregnes underkørte

punkt i de af kunden oplyste kilometer og må-

kilometer til den i aftalen anførte kilometersats.

neder. Såfremt max. kilometer nås før aftalens

Dog maks. 15% af det total indbetalte beløb.

udløb, skal resterende ydelser indbetales. Det er
derfor vigtigt, at kundens estimat på antal kørte

Hvis kørselsmønsteret ændres, og du på sigt vil køre

kilometer pr. år er præcist.

længere end det aftalte antal kilometer, er det vigtigt,
at du straks kontakter os, så vi kan tilpasse aftalen til

Aftalen faktureres forud hver måned og skal

de nye forhold. I modsatte fald risikerer du nemlig at

tilmeldes PBS.

stå med en stor efterbetaling, når aftalen udløber ved
max. kilometertal, idet alle ydelser i aftaleperioden
altid skal indbetales ved udløb af aftalen.

Opfyldning af motorolie, køler- og sprinklervæske mellem eftersyn u.b.

Serviceaftalen omfatter ikke
›
›
›

sælges), aflæses bilens kilometertæller.
Al service og vedligehold skal ske på et Dahl

Service og mekanisk vedligeholdelse af bilen i henhold til
bilens servicehæfte inkl. nødvendige reparationer.

Hjulskift og hjulopbevaring, medmindre det er tilvalgt til aftalen.
Dæk, fælge, hjulkapsler.
Ekstraudstyr som ikke er monteret af Dahl Pedersen A/S, eller som er monteret efter levering af bilen. (f.eks. eftermonteret audio anlæg, alarm, gps o.s.v.).

»

Hvis servicekontrakten tegnes på en brugt bil, dækkes kun fabriksmonteret udstyr.

›
›
›
›
›

Lak og karrosseri.

›

Reparationsomkostninger som er opstået som følge af:

Ruder, glas, spejlglas uanset årsag
Opdatering af navigation
Bugsering til værksted
Indirekte konsekvenser af enhver defekt, så som tab af arbejdsfortjeneste,
udgifter til overnatning eller flybillet.

»

Manglende udførelse af rettidig serviceeftersyn og/eller reparation
(eftersyn skal udføres inden for +/- 1 måned h.h.v. +/- 1.500 km i forhold
til foreskrevne serviceintervaller).

»
»
»
»
»
»

Manglende agtpågivenhed over for advarselssignaler (f.eks. rød lampe).

»

Ikke godkendte konstruktive ændringer af bilen og/eller dens motor
såsom chiptuning mv. Aftalen vil ophøre omgående med eventuelt krav
om tilbagebetaling af tidligere betalte reparationer.

Trafikskader, trafikuheld, tyveri eller hærværk.
Påfyldning af forkert brændstof.
Selvforskyldte skader, misbrug, overlæsning eller forsømmelighed.
Udefra kommende påvirkninger eller force majeure.
Fejl, som skyldes, at kunden har fået repareret bilen på et andet værksted, medmindre det var forud aftalt med Dahl Pedersen A/S.

