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Subaru Assistanse Garanti – Alminnelige Garanti vilkår. 

1. Gyldighet og omfang. 

Om bilen får driftsstopp i løpet av de 60 første månedene, regnet fra første gang registrert ny i 

Norge, gjelder Subaru Assistanse Garanti (heretter kalt Subaru Assistanse) i henhold til 

nedenstående, i de land som er omfattet av det Grønne kort system, se 

Trafikforsikringsforeningen www.tff.no. 

Denne assistanse omfatter norsk registrerte Subaru personbiler i standardutrustning. Unntatt er 

Taxi, ambulanse, kjøreskolebil, biler som benyttes til korttids utleie, militær registrerte biler og 

biler som benyttes i konkurranser. 

 

2. Følgende årsaker til skade eller driftsstopp gir rett til assistanse. 

«Med driftsstopp menes følgende hendelser, under forutsetning av at de forhindrer fortsatt 

kjørsel med bilen og at Subaru Assistanse - kundesenter godkjenner reparasjon på stedet eller 

transport til nærmeste autoriserte Subaru-verksted. 

• Feil på Motor/gir eller andre uforutsett tekniske feil. Gjelder ikke om årsak til feil er 

manglende service eller reparasjoner.   

• Feilfylling av drivstoff 

• Punktering  

• Innelåsing av nøkler i bil 

• Tap av bilnøkler.  

 

3. Hvordan får jeg assistanse 

I Norge:  

Ring Subaru Assistanse på telefon: 21 49 55 55 

Utenfor Norge:  

Ring Subaru Assistanse på telefon: +47 21 49 55 55 

For å kunne hjelpe dem med assistanse trenger vi:  

- Bilens registrerings nummer og modell 

- Eierens navn og adresse 

- Bilen originale servicehefte eller kopi av faktura for siste gjennomføre service 

- Beskrivelse av hendelsen, tid og sted for denne. 

OBS: Driftsstoppet må omgående meldes til Subaru Assistanse, senest 24 timer etter hendelsen 

inntraff. Hvis ikke gjelder ikke Subaru Assistanse.  

Assistanse som ikke utføres av Subaru Assistanse eller er forhåndsgodkjent av Subaru Assistanse 

vil ikke ble erstattet. 

 

Følgende service er omfattet av ordningen.  

Subaru Assistanse utfører uten kostnader for den som er dekket av ordningen (i dokumentet kaldt 

Assistansekunde) følgende: 

a) Reparasjoner mm 

• Nødvendig reparasjonen av bilen på stedet for hendelsen og hvor dette er praktisk mulig.  
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• Subaru Assistanse betaler ikke kostnader for reservedeler som er nødvendig for reparasjon, 

hvis disse ikke dekkes av bilens garanti.  

• Er reparasjonen på stedet ikke mulig transporteres bilen til nærmeste Subaru verksted. 

• Starthjelp 

• Åpning av lås hvis nøklene låses inn i bilen eller er mistet. 

• Ved punktering foretas hjulbytte eller reparasjon med punkteringsspray. Eventuelle 

kostnader til innkjøp av dekk eller spray dekkes ikke. 

 

b) Berging 

• I de tilfeller hvor driftsstoppet ikke kan avhjelpes på stedet, ordner Subaru Assistanse 

berging til nærmeste autoriserte Subaru verksted.  

 

c) Videretransport eller leie av hotellrom 

 

Ved driftsstopp av lengre varighet enn en dag betales hele døgnkostnaden og kilometer 

kostnader for en leiebil av mellom størrelse maks 400 NOK pr døgn eller stor bil maks 600 NOK pr 

døgn. Leiebilen dekkes opp til tre (3) døgn, dog ikke lengre enn reparasjonstiden.  

Assistansekunden må akseptere utleieselskapets vilkår. Subaru Assistanse betaler ikke kostnader 

for drivstoff, forsikring for redusert egenandel, p-billetter, fergebilletter, veitoll, bompenger, 

broavgifter osv. 

Alternativt besørges og betales transport (andre klasse med tog) av bilens fører og passasjerer til 

hjemadresse eller reisemålet, hvis reisen tar mer enn 8 timer kan reise med fly (turistklasse) 

tilbys. Under forutsetning av at reisen til sluttmålet ikke overstiger reisen til hjemadressen.  

Hvis assistansekunden velger å vente til bilen er blitt reparert, så organiserer Subaru Assistanse 

overnatting på hotell for bilens sjåfør og passasjerer. Dette gelder under reparasjonstiden, men 

maks 3 døgn og med en maksimalkostnad på 1100 NOK pr person pr døgn. Det høyeste beløp 

som kan utbetales av Subaru Assistanse for dette er 3350 NOK. Kostnader til mat, drikke og 

telefon erstattes ikke. 

 

d) Henting av bilen 

Når bilen er ferdigreparert dekkes togtransport eller annen rimelig transport for en person, fra 

hjem eller reisemål for å hente bilen, hvis bilverkstedet ligger mer enn 50 km fra hjem/reisemål. 

Forutsatt at reparasjonen har tatt mer enn en arbeidsdag etter at feilen har inntruffet. 

 

4. Tilgang til service 

Subaru Assistanse skal gi service i henhold til disse vilkår så hurtig som mulig døgnet rundt og alle 

ukedager. Forutsetningen er at servicen finnes tilgjengelig, gjelder også hotell, leiebil, tog- eller 

flytransport. I visse tilfeller han lokale omstendigheter som Subaru Assistanse ikke råder over, 

medføre at servicen ikke kan gis i den form som vilkårene angir. Alternative løsninger eller 

erstatning gis ikke. 

Service som ikke utføres eller som ikke på forhånd er avtalt med Subaru Assistanse erstattes ikke. 
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5. Regler i spesielle tilfeller. 

Assistanse gis ikke ved følgende tilfeller: 

• Føreren forårsaket driftsstoppet eller skaden gjennom grov uaktsomhet, manglende 

vedlikehold eller med forsett.  

• Ved modifikasjoner av bilen, som ikke er godkjent av fabrikant 

• Bilen ikke har gjennomført det foreskrevne serviceprogram hos autoriserte 

Subaruverksted. (For tiden minst en gang pr. år) 

• Driftsstoppet eller skaden har sammenheng med rus. 

• Førene kjørte bil uten gyldig førerkort 

• Driftsstoppet eller skaden inntraff når bilen var avskiltet eller hadde kjøreforbud 

• Driftsstoppet eller skaden inntraff under konkurranse med bilen, trening før konkurranse 

eller bilen brukes i militær eller i polititjeneste 

• Bilen befinner seg på verksted 

• Subaru Mobilitetsgaranti utfører ikke bilberging i terreng 

• Der assistanseservice eller deler av servicen ikke kan utføres på grunn av ytre 

omstendigheter, tilbydes ikke noen alternativ løsning. 

• Hvis årsaken til driftsstoppet skyldes bilens last eller tilkoplet henger eller campingvogn. 

• Bilen er ikke importert av Subaru Norge AS 

• Subaru Assistanse er ikke ansvarlig for forsinkelser eller uteblitt service som følge av krig, 

krigslignende hendelser, streike, lockout, blokade eller lignende hendelser. Det samme 

gjelder for Subaru Assistanse sine underleverandører. 

 

6. Rettigheter 

Disse vilkår medfører ikke noen begrensninger i kundens rettigheter i henhold til nybilgarantien 

og lov om forbrukerkjøp. 

 


