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Standard betingelser for tryghedsaftale 
 
 
 

1.	 Tryghedsaftalen omfatter: 
Almindelige serviceeftersyn • Reparationer på komponenter som følge af gradvis normal 
forringelse • Pæreskift • Sprinklervæske • Synsgebyr og kørsel til syn • Top-op af olie 
mellem service. 
Gyldig aftale forudsætter dog, at første rate er betalt. 

 
 
 
2. Tryghedsaftalen omfatter ikke: 

Dæk (herunder punktering) • Brændstof • Lakskader • Skader på indtræk • Skader forvoldt 
med forsæt ved grov uagtsomhed eller under selvforskyldt beruselse • Skade forårsaget af 
misligholdelse • Følgeomkostninger pga. manglende dele • Udlejningskøretøj • Tabt 
arbejdsfortjeneste, bjærgningsudgifter, rejseudgifter mv. • Skade forvoldt pga. forkert 
brændstof. 
 
 
 

3. Ydelsen betales månedsvis via BetalingsService og indeks reguleres 
én gang årligt med 2 % hver d. 1. marts.  

 
 
 
4. Car Special A/S kan påberåbe sig force majeure, såfremt udefra 

kommende årsager bevirker manglende opfyldelse af kontrakten. 
 
 
 

5. Tryghedsaftalen kan overdrages til ny ejer. 
Administrationsgebyr på én måneds betaling opkræves inden aftalen er gældende. 

 
 
 

6. Overkørte kilometer: 
Ved udløb af tryghedsaftalen debiteres bruger for overkørte kilometre med kr. 0,69 pr. 
kilometer. 

 
 
 
7. Eventuelle aftaler, anført i tryghedsaftalen under punktet ”særlige 

aftaler”, relaterende til et ovenfor anført punkt, træder i stedet for 
det i ovennævnte punkt anførte. 

 
 
 
8. Ved ændring af det årlige kilometerantal, påhviler det ejer/bruger 

selv at meddele dette til Car Special. 
 
 
 



 

  
_                                   

 
  

Car Special A/S  ·  Industriskellet 9-11  ·  2635 Ishøj  ·  CVR-nr. 10 62 83 34 
Telefon 43 54 30 40  ·   www.carspecial.dk  ·  info@carspecial.dk 

Opdateret: April 2018  

 
 

Tryghedsaftale bestemmelser 
 
§1 Nærværende kontrakt er gældende i den periode og med det kørselsbehov, der er aftalt i henhold til 
kontraktspecifikation. 
 
§2 Car Special forpligter sig til inden for rammerne af denne kontrakt at præstere følgende ydelser: 
Udførelse af alle de i KIA-servicehæftet foreskrevne service og vedligeholdelses eftersyn, hvortil Car Special 
leverer de nødvendige reservedele, materialer og driftsmidler med undtagelse af brændstof. Udførelse af alle 
reparationsarbejder, der er nødvendige som følge af slid ved normalt brug. 
Kontrakten omfatter ikke afhjælpning af skader og defekter: 
- Fremkommet ved trafikuheld. 
- Forvoldt ved overskridelse af de for køretøjet fastlagte totalvægte, akseltryk og påhængsvognsvægte. 
- På glas. 
- Som følge af ændring af køretøjet foretaget af ejeren eller tredjemand. 
- På lak, indtræk, ekstra monteret udstyr (ikke fabriksmonteret), eller følgeskader som dette udstyr  
  måtte forvolde, hjulindstillinger, sporingen & dæk. 
- Fremkommet ved unormal brug. 
Kontrakten omfatter heller ikke: 
- Udgifter til service og vedligeholdelse af opbygning og ekstraudstyr. 
- Arbejde udført uden for normal åbningstid og/eller uden for værkstedsområde. 
- Såfremt arbejdets omfang bliver større end normalt som følge af ikke forskriftsmæssig og rettidig 
reparation eller vedligeholdelse på et ikke autoriseret KIA-værksted eller på grund af ændringer af køretøjet, 
foretaget af ejeren eller tredjemand. 
De hermed forbundne meromkostninger faktureres særskilt, på baggrund af forudgående accepteret tilbud. 
 
§3 Ejeren/brugeren forpligter sig til at sørge for, at køretøjet bliver behandlet som angivet i instruktionsbog 
og/eller servicehæfte, ligesom almindelige funktionskrav, såsom rutinemæssig kontrol og påfyldning / 
efterfyldning af væskemængder og frostbeskyttelse skal overholdes. 
 
§4 Alle reparationer og vedligeholdelsesarbejder foretages rettidigt hos Car Special på ejerens/brugerens 
initiativ. Ansvar for rettidig service og vedligehold påhviler alene ejeren/brugeren. 
 
§5 Abonnementet betales månedsvis forud via BetalingsService hver den 1. i perioden med det i 
kontraktspecifikationen anførte beløb. Ydelsen er udregnet på grundlag af et skønsmæssigt fastlagt 
årligt kilometertal. Hvert år fra kontraktdatoen at regne indsendes km. opgørelse, hvorefter 
regulering finder sted. Regulering under kr. 1.000,- vil blive overført til næste periodes regnskab. 
Abonnementsbeløbet og tillæg for overkørte km. er det til enhver tid gældende, jvf. kontraktspecifikation. 
Tryghedsaftalen er prisindeksreguleret og regulering vil finde sted pr. den 1. marts baseret på den i 
”Standard betingelser for tryghedsaftale” angivne regulering. Ved prisændringer vil der blive givet skriftlig 
meddelelse herom før ikrafttræden. 
 
§6 Kontrakten kan til enhver tid opsiges af kunden med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Opsiger 
kunden kontrakten, foretager Car Special en slutopgørelse for kundens køretøj på følgende måde: På 
tidspunktet for udtrædelsen vil Car Special finde summen af alle regnskabsbeløb for de ydelser, som er 
udført/bogført på dette køretøj. Hvis denne sum overstiger det beløb, som indtil da er indbetalt af kunden til 
Car Special, er kunden forpligtet til at betale Car Special differencen.  
 
Car Special kan ikke opsige kontakten, men kan ophæve kontrakten i tilfælde af misbrug eller 
misligholdelse. Som misbrug, der berettiger til øjeblikkelig ophævelse af kontrakten, anses enhver anden 
anvendelse af køretøjet end normalt brug, samt enhver form for motorsport. Som misligholdelse, der 
berettiger til øjeblikkelig ophævelse af kontrakten, betragtes: 
- Manglende betaling af de fastlagte ydelser i.h.t. kontraktspecifikation ud over 7 dage fra påkrav. 
- Udlæg, der foretages hos kunden uden opnåelse af fyldestgørelse, kunden standser sine betalinger, 
erklæres konkurs, eller der åbnes forhandling om tvangsakkord. 
- Ved manglende rettidig vedligehold, ejerskifte, afmelding eller totalskade af køretøjet ophører kontrakten. 
I ovennævnte tilfælde sker afregning partnerne imellem på grundlag af refusionsopgørelse. 
- Kilometerstand og ophørsdagen skal straks skriftligt meddeles Car Special. 
 
§7 Parterne er enige om at anvende Sø- og Handelsretten i København som værneting for eventuelle 
tvister. 
 


