
Din bil – ditt verkstedsvalg



Velger du et merkeverksted for å være på den «sikre siden» når bilen skal  vedlike  -  

holdes i løpet av nybilgarantien? Konkurransetilsynet ønsker å gjøre bil eiere 

 bevisste på at de selv kan bestemme verksted uten å miste garantien når de  

selv betaler. Konkurransereglene skal hindre at bilprodusent eller -importør stiller 

 garantivilkår som fratar deg som bileier denne valgmuligheten.

Uklare og misvisende garantivilkår kan gjøre deg usikker på om denne valg-

muligheten er reell. Tilsynet  ønsker at bileiere blir trygge på at de kan bruke denne 

valg  muligheten, slik at vi får  bedre konkurranse og rimeligere priser på verksted-

tjenester.

Alle offentlig godkjente verksteder kan oppfylle nødvendige kvalitetskrav for å 

vedlikeholde og dokumentere arbeidet på bilen i henhold til garanti. Konkurranse-

reglene pålegger bilprodusent og -importør å gi ut denne informasjonen også til 

uavheng ige verksteder.

På de neste sidene kan du lese om hvilke valg du som bileier kan gjøre i løpet av 

nybilgarantien din.

 

Les og last gjerne ned  
Konkurransetilsynets  
bilgarantirapport på  
www.konkurransetilsynet.no/bilgaranti 

Er du fortsatt i tvil  
er du velkommen til  
å ringe Forbrukerrådet  
på telefon 03737

Din bil – ditt valg

Hanne aanstad-Lund
ProsjEKtLEDEr

CHristine Meyer
KonKurransEDirEKtør
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BiLeier BesteMMer når de seLv BetaLer:

•	 hvilket verksted du vil bruke ved vedlikehold og reparasjoner. 

Bilprodusent/-importør kan normalt ikke stille garantivilkår  

med krav om bruk av merkeverksted når du betaler.

•	 hvilke reservedeler av godkjent kvalitet verkstedet bruker.  

Bilprodusent/-importør kan normalt ikke stille garantivilkår  

med krav om bruk av bilprodusentens egne reservedeler når  

du betaler.

OffentLig gOdkjente verksteder kan:

•	 tilby vedlikehold, reparasjon og tilstrekkelig dokumentasjon  

i tråd med bilprodusent og -importørs kvalitetskrav. Det er  

de samme kvalitets kravene som må oppfylles av uavhengige 

verksteder og  merke verksteder.

•	 tilby bilprodusentens reservedeler, andre originale reserve-

deler og reserve deler av tilsvarende kvalitet. 
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BiLeier Har en reeLL vaLgMuLigHet! 

•	 selv om garantivilkår er uklare og gir inntrykk av at du  

må bruke merkeverksted, skal du likevel kunne bruke andre 

verksteder.

•	 spør verkstedet du velger om de har kunnskap nok til  

å vedlikeholde og dokumentere arbeidet på bilen i henhold til 

garantien.

”For å dra nytte av gratis  
arbeid på bilen i forbindelse  
med de forskjellige [bilmerke]- 
garantiene, må alt vedlikehold  
og arbeid utelukkende utføres  
av godkjent [bilmerke]-
reparatører.” 

”De påfølgende sidene  
er beregnet på at den 
forhandleren eller det 

verkstedet som utfører 
vedlikeholdet skal sette  
sitt stempel når arbeidet  
er utført. Få en godkjent 

[bilmerke]-forhandler  
til å fylle ut disse feltene  
(dato, kilometerstand,  

neste kontroll,…)  
avhengig bruks- 

forhold.”

Eksempel på misvisende  
eller uklare garantivilkår  
eller instruksjoner  
i servicehefte:
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Konkurransetilsynet
Postboks 439 sentrum
5805 Bergen
telefon: 55 59 75 00
E-post: post@konkurransetilsynet.no

Les mer på
www.konkurransetilsynet.no/bilgaranti
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