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När du köper bil av oss får du vår 
exklusiva MRF-garanti. Den ingår med 
automatik och den kostar inget extra. 
Det finns heller ingen självrisk eller en 
massa friskrivningar. Det är kort och 
gott en riktig garanti. Poängen är ju att 
den ska gälla när du behöver den.

Det är bara MRF-anslutna bilföretag som har 
rätt att lämna MRF-garanti. Så leta alltid efter 
MRF-märket när du ska köpa bil.

MRF-garantin finns i två huvudvarianter, ren 
MRF-garanti samt trafiksäkerhetsgaranti. 
Vilken som gäller på just din bil beror på hur 
gammal den är och hur långt den har gått.



Vilken garanti gäller  
på din bil?

MRF-garanti 6 månader
Bilen har gått högst 5 000 mil och är högst 36 
månader gammal när du köper den. Garantin gäller  
i sex månader eller maximalt 1 000 mil.

MRF-garanti 3 månader
Bilen har gått högst 10 000 mil och är högst 72 
månader gammal när du köper den. Garantin gäller  
i tre månader eller maximalt 500 mil.

Trafiksäkerhetsgaranti 3 månader
Bilen har gått mer än 10 000 mil och den kostar 
över 50 000 kronor. Garantin gäller i tre månader 
eller maximalt 300 mil.

Trafiksäkerhetsgaranti 1 månad
Bilen har gått mer än 10 000 mil och den kostar 
mindre än 50 000 kronor. Garantin gäller i en månad 
eller maximalt 100 mil.

Detta är de minimigarantier som alla MRF-handlare följer. Handlaren kan själv 

avgöra om han vill lämna ännu längre garantier. Garanti lämnas inte på bilar  

som säljs som reparationsobjekt.
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Vad ingår i garantin?

MRF-garanti 6 och 3 månader Garantin omfattar hela bilen. 

Det som undantas är eftermonterad utrustning, till exempel en 

kupévärmare som inte ingick från början, samt detaljer som 

markerats med anmärkning på bilens varudeklaration. Undantaget 

är också om du råkar ut för fel på grund något du gjort själv eller att 

en detalj slutat fungera på grund av normal förslitning. 

Trafiksäkerhetsgaranti 3 och 1 månad Garantin gäller för de 

trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska 

kontrollbesiktningen, med undantag för komponenter i system för 

avgasrening. Undantaget är också om du råkar ut för fel på grund 

något du gjort själv eller att en detalj slutat fungera på grund av 

normal förslitning.

 Fullständiga garantivillkor får du av din säljare.


