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Skader

Skader ved aflevering af personbil

Skader som accepteres og som ikke accepteres

Her kan du læse om, hvilke skader der er acceptable og uacceptable, når
personbilen bliver vurderet, efter leasingperioden er afsluttet.

Alm. Brand Leasings vurdering af acceptable og uacceptable skader tager
udgangspunkt i denne guide.

Du får også tips til og information om, hvad du skal være opmærksom på,
inden du afleverer personbilen, samt når bilen er afleveret.

Almindeligt slid vurderes i forhold til personbilens alder og kilometerstand,
når den afleveres. Bilen skal dog generelt fremstå rengjort, ordentlig og fuld
funktionsdygtig.

Vurdering af skader, fejl og mangler

Nogle skader accepteres dog ikke -uanset alder og kilometerstand. Det kan
f.eks. være, hvis der mangler ting på bilen, eller der er skader på bilens ruder, glas, lygter m.m.

Når du afleverer personbilen, bliver den gennemgået for fejl og mangler af en
uafhængig vurderingsmand, som udarbejder en tilstandsrapport.
Vi anbefaler, at du får udbedret skader, der ikke accepteres, inden du afleverer bilen. Hvis det ikke sker, vil du blive opkrævet for skaderne for at dække
værdiforringelsen af bilen i forhold til den forventede tilstand.
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Vær opmærksom på, at denne guide er vejledende og kun beskriver de mest
almindelige skader. Guiden er altså ikke udtømmende, for så vidt angår uacceptable skader.
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6 tips til at gøre din bil klar

Her er et par ting, du skal være opmærksom på, inden du afleverer din bil:

Rengør bilen
Gør bilen ren både indvendig og udvendig. Hvis bilen er beskidt, når den bliver afleveret, vil du blive opkrævet for rengøring.
Private ejendele
Husk at tømme bilen for private ejendele. Når først bilen er afleveret, er det
ikke længere muligt at få fat på ting og ejendele, der er efterladt i bilen.
Undersøg bilen i naturligt dagslys
Gennemgå bilen et sted med godt, naturligt dagslys. Det vil hjælpe dig med
at få øje på buler eller skrammer, der ellers kan være svære at se.
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Undersøg bilen, når den er tør
Undersøg bilen når den er tør, så er det nemmere for dig at se skrammer og
buler.
Kig på bilen fra forskellige vinkler
Det er nemmere at se buler, hvis du ser ned langs en bils panel fra siden. Kig
derfor på bilen fra forskellige vinkler.
Tjek alle dele af bilen
Husk at undersøge lygterne, bilruderne, spejlene og de mindre synlige paneler på bilen, f.eks. taget eller under kofangerens højde.
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Aflevering

Aflever bilen med originalt udstyr og ekstraudstyr
Bilen skal afleveres med sit originale udstyr og alt ekstraudstyr, der er købt
som en del af leasingaftalen - f.eks. vinter- og sommerhjul.
Du
•
•
•
•
•
•
•

skal altid aflevere bilen med følgende:
En udfyldt servicebog, hvis du fik den udleveret sammen med bilen
Original registreringsattest del 1
Instruktionsbog
Komplet sæt nøgler (typisk to sæt)
Radiokode
Ladekabel til el- og plug-in hybridbiler
Sommer- og vinterhjul
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Indkaldelse til syn
Hvis du har modtaget en indkaldelse til syn, skal det være gennemført, inden bilen afleveres.
Indkaldelse til service
Hvis bilens servicelampe lyser, inden du skal aflevere bilen, skal du kontakte
Alm. Brand Leasings tekniske afdeling. Teknisk afdeling vil i dialog med dig
vurdere, om bilen skal have gennemført et servicetjek, inden den afleveres.
Brændstofkort
Vi spærrer brændstofkort, når bilen er afleveret, så du skal blot klippe kortene over og smide dem ud.
El-abonnement
Når bilen er afleveret, opsiger Alm. Brand Leasing automatisk dit el-abonnement. Den tilhørende ladebrik skal blot smides ud.
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Karosseri
Skader som accepteres

Skader som ikke accepteres

•

•
•

•
•

•
•

Små ridser, på maksimalt 10 cm, der kan udbedres ved polering, og
som ikke kræver malerarbejde eller er trængt igennem til grundmaterialet
Maks. 5 bløde buler på op til 30 mm, som ikke kræver lakering.
Små stenslag på maks. 22 mm på f.eks. karosseri, skærmkanter,
motorhjelm, der ikke kræver malerarbejde eller er trængt igennem
til grundmaterialet
Lakafskrabninger på under 10 mm, der ikke er trængt igennem til
grundmaterialet
Mindre skrammer eller tryk i gummilister, der ikke skæmmer eller
gør bilen mindre solid
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•
•
•
•
•

Stenslag, der dækker mere end 25 % af panelet
Afskalning, ridser, skrammer og afskrabninger, der ikke kan fjernes ved
hjælp af mekanisk polering
Bløde buler, der er større end 30 mm
Mere end to buler pr. panel
Buler, ridser og skrammer med udvikling af rust til følge
Farveforskel i lakken efter udbedring af reparation
Dårligt- og uautoriseret udførte reparationer
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Spejle og lygter
Skader som accepteres

Skader som ikke accepteres

•
•

•
•

Ridser der ikke strider mod gældende lovgivning og synsregulativer
Meget små stenslag eller afstødte splinter – op til 10 stk. pr. 10 cm.

•
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Ødelagte lygter eller deforme spejle og/eller spejlindfatning
Revner eller skår i lygterne, der begrænser lygtens funktion (alle
pærer skal fungere)
Skrammer og ridser, der ikke kan fjernes ved mekanisk polering
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Ruder
Skader som accepteres

Skader som ikke accepteres

•

•
•
•
•

•

•

Korrekt udbedret stenslag eller afstødte splinter på under 10 mm,
der ikke er placeret i synsfeltet, jf. gældende lovgivning
Meget små stenslag eller afstødte splinter på max. 2 mm, som
hverken kan ses fra den angivne vurderingsafstand eller generer
udsynet
Ridser, der ikke er synlige fra vurderingsafstanden, og som ikke er
placeret i synsfeltet, jf. gældende lovgivning
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Ødelagt og/eller revnet glas
Ridser, som er synlige fra vurderingsafstanden
Ridser eller stenslag
Beskadiget eller ikke korrekt påsat solfilm
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Kofanger og fenderlister
Skader som accepteres

Skader som ikke accepteres

•

•

•

Små ridser eller mindre lakafskrabninger på under 50 mm, som ikke
er trængt igennem til grundmaterialet
En bule pr. del på under 30 mm og uden øvrig lakskade

•
•
•
•
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Afskalninger, ridser, skrammer og afskrabninger på malede kofangere,
der ikke kan fjernes ved hjælp af mekanisk polering
Ødelagte, revnede eller deforme kølergitre og kofangere (maksimalt to
stk. pr. panel)
Buler der er større end 30 mm
Misfarvning der skyldes forkert brug af kemikalier
Ridser og mindre lakafskrabninger, som er trængt igennem til grundmaterialet
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Dæk, alufælge og hjulkapsler
Skader som accepteres

Skader som ikke accepteres

•

•
•

•
•
•

Små ridser og friktionsmærker, der er mindre end 1 cm (maksimalt 2
stk. pr. fælg/kapsel)
Dæk der opfylder gældende lovgivning
Ubenyttet reparations/nødkit til dæk
Ubeskadiget reservehjul, der opfylder gældende lovgivning (såfremt
bilen ikke har reparations/nødkit)
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•
•

Ridser, skrammer eller afskrabninger, der er større end 10 cm
Deforme eller ødelagte dæk (f.eks. buler, revner, skader på dæksider
eller skader på slidbaner)
Dæk, der er gennemboret af fremmedlegeme (f.eks. søm eller skrue)
Rustudvikling på hjulfælgen, hjulkransen eller legeringen som følge af
skade
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Interiør generelt
Skader som accepteres

Skader som ikke accepteres

•
•
•

•

Små ridser eller skrammer som følge af normal brug
Normalt slid på sæder og indtræk
Mærker, der ikke kan ses fra den angivne vurderingsafstand,
og som ikke kræver reparation
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•
•
•

Pletter, snavs, flænger og afskrabninger på sæder, beklædning, gulvmåtter og tæpper
Flænger, fordybninger eller løse tråde på rattet
Ubehagelige lugte (f.eks. tobak og hund)
Skader og huller efter reparationer eller efter afmontering af eftermonteret udstyr
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