Frimann Serviceaftale LIGHT

Serviceaftale for
personbiler og vans
over 5 år

Ingen store
regninger.
Bare en fast, overkommelig ydelse hver måned
og 20% rabat på tillægsreparationer.

Frimann Serviceaftale LIGHT

Standardbetingelser
1. Frimann Serviceaftale LIGHT dækker et årligt service eftersyn ud fra
fabrikkens angivne serviceinterval. Service skal foretages med et interval på
førstkommende, enten 1 år eller bilmodellens serviceinterval i kilometre. Flere
eftersyn kan aftales individuelt.
2. Serviceaftale LIGHT indeholder skift af fabriksgodkendt motorolie, oliefilter
og oliefilterpakning. Aftalen omfatter også udskiftning af viskerblade og
pærer (ekskl. materialer) samt gratis sprinklervæske. Der ydes 20% rabat på
eventuelle services og reparationer, som ikke er omfattet af aftalen, når de
udføres samtidig med eftersynet.
3. Aftaleperiode og maksimalt kilometerforbrug fremgår af Specifikationen på
næste side.
4. Første ydelse betales ved aftalens indgåelse. Øvrige ydelser betales i de
efterfølgende måneder eller kvartaler, jf. Specifikationen. Betalingen sker
direkte til Frimann Biler A/S via PBS.
5. Prisen er som udgangspunkt 100 kr. pr. måned inkl. moms og dækker et årligt
service eftersyn samt ydelser beskrevet i punkt 2.
6. Hvis det i perioden konstateres, at køretøjet overkører mange kilometer, vil
kunden jf. aftale specifikationen få afregning ud fra den angivne takst for
overkørte kilometer.
7. Aftalen kan til enhver tid opsiges af parterne med varsel løbende måned + 1
måned. Service eftersyn kan ikke udføres, medmindre der er 12 måneders ind
betalinger til rådighed på kontoen. Uanset årsag refunderes indbetalte beløb ikke.
8. Alle service eftersyn, reparationer og skadearbejde skal foretages hos Frimann
Biler A/S. Nødreparationer kan foretages på andet autoriseret værksted efter
nærmere aftale med Frimann Biler A/S.

Frimann Serviceaftale LIGHT

Specifikation
Kunde

Køretøj

Navn

Model

Adresse

1. reg. dato

Postnr.

Chassisnr.

By

Reg.nr.

Tlf.

Maks. km pr. år

E-mail
Ved denne aftale påtager vi os - som autoriseret forhandler - omkostninger til årlige service
eftersyn, m.m. på ovennævnte køretøj på de i denne aftale anførte betingelser. Prisen pr.
overkørt km er 0,25 kr.

Kontraktstart

Kontraktslut

Dato

Dato

Km stand

Km stand

Frimann Serviceaftale LIGHT
Ydelse v/kørsel op til de herover angivne maks. km pr. år, pr. måned

100 kr.

Overkørte km (opgøres hvert år pr. dags dato) 0,25 kr. pr. km

Tilkøb
Hjulhotel. Inkl. hjulskift 2 x årligt samt kodning af dæktrykføler, pr. måned

60 kr.

Lånebil under service, reparation, m.m. pr. måned

15 kr.

Aftalens totale pris
Frimann Serviceaftale LIGHT inkl. evt. tilkøb, pr. måned

kr.

Tilmelding BetalingsService
Ved min underskrift giver jeg tilladelse til, at Frimann Biler kan trække ydelserne på min
konto via BetalingsService.
Pengeinstituttets navn
Reg.nr.

Kontonr.

Forhandler

Kunde

Dato

Dato

CITROËN Nykøbing F.
Frimann Biler
Energivej 1,
4800 Nykøbing F.

TOYOTA Nykøbing F.
Frimann Biler
Energivej 2,
4800 Nykøbing F.

Toyota & Citroën Maribo
Frimann Biler
C.E. Christiansens Vej 45,
4930 Maribo

Tlf. 54 85 28 11

Tlf. 54 85 98 00

HYUNDAI Nykøbing F.
Frimann Biler
Energivej 1,
4800 Nykøbing F.

OPEL Nykøbing F.
Frimann Biler
Energivej 3,
4800 Nykøbing F.

Tlf. 5478 3100 (Citroen)
Tlf. 5478 2900 (Toyota)

Tlf. 54 84 00 10

Tlf. 54 84 10 30

Hyundai & Opel Maribo
Kun service
Tlf. 5478 3300 (Hyundai)
Tlf. 5478 1900 (Opel)

Husk vores
lørdagsåbne
værksteder.
Vi gør det lidt lettere at få din hverdag
til at hænge sammen. Alle vores
værksteder er åbne lørdage kl. 9-15.

