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MG byder Dem velkommen
Deres MG-bil er designet og fremstillet ved hjælp af den
nyeste teknik og teknologi. Resultatet er tydelig køreglæde
og komfort fra det øjeblik, De sætter Dem bag rattet i Deres
nye MG – en følelse, der varer ved, så længe De ejer MGbilen. De vil også få glæde af, hvor kompromisløst vi står
inde for vores MG-biler.
MG’s begrænsede garanti på nye biler er gældende i Det
Europæiske Økonomiske område EØS/EEC. Se efterfølgende sider for garantiperioder og dækning for netop Deres MG.
Dette hæfte og instruktionsbogen beskriver garantierne
samt de vedligeholdelsesintervaller, vi anbefaler at følge, så
De får størst mulig glæde af Deres MG-bil.
Hæftet omhandler dækningen, betingelserne samt
forpligtelserne for opretholdelse af MG’s garantier.
Uagtet indholdet af dette hæfte, vil købeloven på
tidspunktet for indgåelse af handlen altid være gældene.

Velkommen

Autoriserede MG-forhandlere udfører al service på bilen
ved hjælp af originale MG-reservedele.
Alt i alt har vi gjort alt, hvad vi kan for at sikre, at Deres MGbil vil vedblive at overgå Deres forventninger.
Hos MG er det ikke nok at sælge biler, der bare ser godt ud
hos forhandleren. Vi har forpligtet os til at sikre, at De vil få
glæde af Deres MG-bil i mange år fremover.
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Garantidækning

Garantidækning
Denne oversigt beskriver garantidækningerne og – perioderne i måneder og kilometer. Yderlige oplysninger om de
forskellige garantier findes i de relevante afsnit i dette hæfte.
Informationer omkring vedligeholdelse og vedligeholdelsesintervaller findes i bilens instruktionsbog og dette hæfte.

• Gennemtæringsgaranti: 120 måneder fra første indregistreringsdato/ibrugtagningsdato.

• Basis garanti1: 60 måneder fra første indregistreringsdato/
ibrugtagningsdato, dog max. 150.000 km kørsel.
o Garantien bortfalder ved det først opnåede. Dvs. opnås
150.000 km kørsel før 60 måneder bortfalder garantien.
Opnås 60 måneder før 150.000 km., kørsel bortfalder garantien ligeledes.

• Reservedele & tilbehør2: 24 måneder

• 12 volt batteri: 24 måneder fra første indregistreringsdato/
ibrugtagningsdato.

• Sliddele3: 24 måneder fra første indregistreringsdato/ibrugtagningsdato.
NOTE:
*1: I de første 24 måneder efter første ibrugtagning gælder: ubegrænset kilometer. Såfremt bilen efter den 24. måned har kørt
mere end 150.000 km, stopper garantien ved udgangen af den
24. måned.
*2: Hermed menes reservedele solgt og installeret efter 1. registeringsdato. MG’s garanti på dele udskiftet under garanti udløber
samme dato, som nyvognsgarantien på bilen. Denne bestemmelse udelukker ikke eventuel dækning efter købelovens regler.
Der kan således være fortsat reklamationsret på dele/reparation
fra reparationsdatoen at regne.
*3: Sliddele som dæk, viskerblade, pærer, sikringer, filtre, bremsedele mv. er kun dækket såfremt årsag til udskiftning skyldes
decideret brud/funktionssvigt som ikke kan henføres til almindeligt
slid og brug. Bilens dæk er omfattet af dækproducentens garanti.
For vejledning om dækreklamation, se side 8.

• Lak1: 36 måneder fra første indregistreringsdato/ibrugtagningsdato, dog max. 150.000 km kørsel.
o Garantien bortfalder ved det først opnåede. Dvs. opnås
150.000 km kørsel før 36 måneder bortfalder garantien.
Opnås 36 måneder før 150.000 km., kørsel bortfalder garantien ligeledes.
• Højspændingsbatteri (kapacitetsgaranti 70%): 96 måneder
fra første indregistreringsdato/ibrugtagningsdato, dog max.
150.000 km kørsel.
o Garantien bortfalder ved det først opnåede. Dvs. opnås
150.000 km kørsel før 96 måneder bortfalder garantien.
Opnås 96 måneder før 150.000 km., kørsel bortfalder garantien ligeledes.
• Højspændingsbatteriets kapacitet bestemmes ud fra MG’s
instruktioner herom og ved brug af MG’s værktøj og testprocedurer.

Bemærk: GARANTIEN DÆKKER MULIGVIS IKKE BILER, SOM
IKKE ER KØBT HOS EN AUTORISERET MG-FORHANDLER.
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Hvad er dækket?
Med andre ord, kan der være forskel på første ibrugtagningsdato, den dag De får overdraget Deres nye MG-køretøj
og den dag hvor bilen indregistreres første gang. De bør altid sikre Dem, at De er korrekt informeret om Deres køretøjs
første ibrugtagningsdato, da dette også er startdatoen for
garantiperioden.

Garantiperioden

Elektriske biler (EV)
Alle komponenter i det elektriske system og motor/drivlinje
er dækket under bilens basisgaranti.

Den begrænsede garanti på nye biler er opdelt i forskellige
perioder. Garantiperioden for alle garantier, der beskrives i
dette hæfte (undtagen garantier på reservedele eller tilbehør, der er monteret efter datoen for første ibrugtagning),
begynder på datoen for første ibrugtagning. Eventuelle
resterende dele af garantiperioden kan overføres til efterfølgende ejere.

Undtagelser

Nedenstående komponenter er dækket i andre perioder
end basisdækningen.
• Batteri: Det originale 12V batteri er fuldt dækket i de første
24 måneder fra datoen for første ibrugtagning uanset
kilometerstand.

Garantidækning

Basisgaranti
Med undtagelse af nedenstående begrænsninger eller eksklusioner er samtlige komponenter i Deres nye MG-bil dækket i henhold til foregående sider.

• Kølemiddel til airconditionsystem: Kølemidlet til airconditionsystemet er dækket i de første 24 måneder fra datoen for første ibrugtagning uanset kilometerstand. Efter 24
måneder dækkes udgifter til kølemiddel kun, når der påfyldes kølemiddel som led i en reparation under garantien.

Definition på “ibrugtagningsdato”

Ibrugtagningsdatoen er den dag, som indtræffer først af følgende dage:
A. Den dag, hvor køretøjet overdrages til den endelige ejer
af køretøjet.
B. Tages i brug i erhvervsøjemed (f.eks. demonstrationsmodel, udlejningsbil eller tjenestebil).
C. Eller bliver indregistreret første gang.

• Sliddele/vedligeholdelsesdele
Sliddele/vedligeholdelsesdele er omfattet af 24 måneders garanti mod produktions- og materialefejl. Se side 8.
• Glas, ruder og vinduer er alene omfattet af 24 måneders garanti, som dækker fabrikations-, materiale- og
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Begrænset garanti på nye biler

MG garanterer, at Deres nye MG-bil er fri for produktionsog materialefejl underlagt følgende vilkår og betingelser. En
autoriseret MG-forhandler foretager de reparationer, der er
nødvendige for at rette alle problemer, der dækkes af denne
begrænsede garanti, ved hjælp af nye eller renoverede
reservedele og uden omkostninger for Dem.

Hvad er ikke dækket?
Skader, der skyldes faktorer uden for
producentens kontrol

Begrænset garanti på nye biler

installationsfejl. Garantien dækker ikke revner, sprængningsskader, ridser, stenslag osv.

Disse faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

• Totalskade
Alle MG’s garantier bortfalder som følge af totalskade
defineret jf. gældende lovgivning.
Genopbyggede biler efter totalskade kan ikke være omfattet af nogle MG Motors garantier.

• Forkert brug af MG-bilen, f.eks. kørsel hen over rabatter,
overlæs, hasarderet kørsel etc. (Korrekt brug er beskrevet i instruktionsbogen).
• Ulykker (f.eks. sammenstød), brand, tyveri, optøjer etc.

• Lithium-Ion Polymer (EV-batteri)kapacitetsgaranti
Kapaciteten af Lithium-Ion Polymer Batteriet (EV-batteriet) er dækket i 96 måneder eller 150.000 km fra ibrugtagningsdatoen, alt efter hvad der måtte indtræffe først.
Garantien gælder såfremt kapaciteten på batteriet falder
under 70% af batteriets oprindelige kapacitet, vil batteriet
blive repareret eller udskiftet således, at kapaciteten efter
reparation/udskiftning er i mellem 70% og 100% af det
oprindelige batteris kapacitet.

• Ændringer, modifikationer etc.
• Skader eller overfladekorrosion, der skyldes omgivelserne, f.eks. syreregn, skadelige stoffer fra luften (kemikalier, harpiks etc.), vejsalt, ujævne vejbelægninger, hagl,
kraftig vind, lyn, oversvømmelser og lignende.
• Lakskader eller overfladekorrosion, der skyldes stenslag
eller ridser i lakken.

• Højspændingsbatteriets kapacitet bestemmes ud fra MG’s
instruktioner herom og ved brug af MG’s værktøj og testprocedurer.

• Alle skader og reklamationer såfremt bilen er chip-tunet
eller på anden måde tunet eller ændret.
• Enhver skade eller defekt direkte eller indirekte relateret
til trafikskader eller reparation af trafikskader.
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Begrænset ansvar

Normal slitage

• Normal slitage eller forringelse, f.eks. misfarvning, affarvning, deformation, slid af sædebetræk etc.
• Overfladekorrosion på andre chassisdele end MG-bilens
karosseriplader.

Normal vedligeholdelse

• Normal vedligeholdelsesservice beskrevet som “Vedligeholdelseseftersyn” i dette hæfte og “Vedligeholdelse” i
instruktionsbogen, f.eks. eftersyn, rengøring og polering,
småjusteringer, smøring, olie- og væskeskift, filterudskiftning, påfyldning af frostvæske og kølervæske, afbalancering og sporing af hjul og dækrotation, medmindre denne service udføres som et led i reklamations-/
garantiberettiget reparation, der dækkes af garantien.

Reparationer udført/dele udskiftet i garantiperioden

Udskiftning af dele eller udførelse af en reparation under
garantien medfører ikke en forøgelse af bilens nyvognsgaranti. MG’s garanti på de udskiftede dele og/eller reparation udløber samme dato, som nyvognsgarantien på bilen.
Denne bestemmelse udelukker ikke eventuel dækning efter
købelovens regler. Der kan således være fortsat reklamationsret på dele/reparation fra reparationsdatoen at regne.

Skader på grund af manglende vedligeholdelse
eller brug af forkert kølervæske, olie eller
smøremiddel
• Manglende korrekt vedligeholdelse som beskrevet i instruktionsbogen og dette hæfte.
• Ukorrekt vedligeholdelse eller brug af en anden type olie
eller smøremiddel end dem, instruktionsbogen anbefaler.
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Begrænset garanti på nye biler

MG’s ansvar under denne garanti er begrænset til reparation
eller udskiftning af originaldele med konstruktionsmæssige
eller materialefejl foretaget af en autoriseret MG-forhandler
og inkluderer ikke udgifter til eller i forbindelse med transport til en sådan forhandler eller kompensation for tabt brug
af MG-bilen og erstatningsbil, mens den er på værksted.

Begrænset garanti på nye biler

Hvad er ikke dækket?
Ekstra udgifter og erstatning

• Hvis udskiftningen af vedligeholdelseselementer (#), der er
beskrevet i instruktionsbogen, skyldes produktion og
materielle fejl, løber garantiperioden i 24 måneder efter
datoen for første ibrugtagning uanset kilometerstand.
(#: drivremme, bremseklodser og - belægninger, bremseskiver, bremsetromler, viskerblade, elpærer eller andre
forbrugsprodukter)
• Slid eller defekter på bremser eller bremsekomponenter,
som ikke skyldes en fabrikations eller materiale fejl, er
ikke dækket af MG´s garantier. Enhver rensning, smøring, justering eller tilpasning af bremsekomponenter,
som ikke skyldes fabrikations eller materialefejl er ikke
omfattet af MG´s garantier.
• Stålfælge er omfattet af 24 måneders reklamationsret
som omfatter overflade korrosion. Aluminiumsfælge er
omfattet af 24 måneders garanti som omfatter overflade
korrosion. Hjulbolte/møtrikker er omfattet af 24 måneders reklamationsret som omfatter overflade korrosion.
TPMS ventiler er omfattet af 24 måneders garanti.

• Alle økonomiske tab eller andre indirekte, særlige erstatninger eller følgeskader. Dette inkluderer uden begrænsning kompensation for tabt brug af MG-bilen, indkvartering og billeje, rejseomkostninger, tabte indtægter og alle
andre udgifter og erstatning.

Dæk

• Bilens dæk er omfattet af dækproducentens garanti.

Produktionsændringer

• MG og de autoriserede MG-forhandlere forbeholder sig
ret til når som helst at foretage ændringer af biler, der
er fremstillet og/eller solgt af MG og autoriserede MGforhandlere uden nogen forpligtelse til at foretage de
samme eller lignende ændringer på biler, der allerede er
fremstillet og/eller solgt.

Ændret kilometerstand

• Alle reparationer på MG-biler, hvor der er foretaget ændringer af kilometertælleren, eller hvor den faktiske kilometerstand ikke umiddelbart kan fastslås.
(Hvis speedometeret skal udskiftes, skal speedometerudskiftningsattesten på omslagets inderside udfyldes af
en autoriseret MG-forhandler).
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Deres ansvar
Vedligeholdelse

MG’s garanti er betinget af korrekt og rettidig vedligeholdelse iht. fabrikantens serviceplan.

Sådan forholder De Dem i tilfælde af en
reklamation

MG-bilen skal indenfor garantiperioden indleveres til en
autoriseret MG-forhandler indenfor normal åbningstid sammen med dette hæfte. Alle autoriserede MG-forhandlere
kan udføre garantireparationer under garantien, men det
anbefales, at De indleverer bilen til den forhandler, hvor den
er købt, da denne forhandler kender Dem og bilen bedst.
Hvis De har spørgsmål eller har brug for hjælp vedrørende
garantien, kan De læse afsnittet “Vejledning til kunden”.

Dokumentation for vedligeholdelse

De skal gemme dokumentationen for al vedligeholdelse, da
det i visse tilfælde kan blive nødvendigt at dokumentere, at
den påkrævede vedligeholdelse er udført.
Opbevar samtlige kvitteringer, og stil disse til rådighed, hvis
der opstår tvivl om vedligeholdelse.

Ved kørsel i udlandet skal dette hæfte medbringes som dokumentation for korrekt vedligeholdelse. I det tilfælde at en
eventuel reparation ikke kan anerkendes af et udenlandsk
autoriseret MG værksted, skal der før påbegyndelse af reparationen for regning, indhentes tilladelse hertil ved henvendelse til MG Motor Danmark A/S.

MG’s garanti er betinget af korrekt og rettidig vedligeholdelse iht. fabrikantens retningslinjer og forskrifter. Såfremt
korrekt og rettidig vedligeholdelse iht. fabrikantens retningslinjer og forskrifter undlades, er mangelfuld eller ikke
kan dokumenteres, bortfalder MG’s garanti.

Begrænset ansvar

Se mere information omkring dokumentation på side 18 i
dette hæfte samt i bilens instruktionsbog.

MG’s ansvar under denne garanti er begrænset til reparation
eller udskiftning af originaldele med produktionsmæssige
eller materiale fejl foretaget af en autoriseret MG-forhandler
og inkluderer ikke udgifter til eller i forbindelse med transport til en sådan forhandler eller kompensation for tabt brug
af MG-bilen, mens den er på værksted.

Afvigelse fra serviceintervallet

Det er alene ejeren af bilen, som har ansvaret for, at bilen
bliver serviceret rettidigt og med de korrekte intervaller.
Overskridelsen af serviceintervallet er ikke tilladt, og kan
have negativ indflydelse på garanti og reklamationsretten.
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Begrænset garanti på nye biler

De er ansvarlig for at bruge og vedligeholde MG-bilen korrekt i henhold til anvisningerne i instruktionsbogen. Hvis
bilen bruges under ekstreme kørselsforhold, skal De overholde de vedligeholdelseskrav for ekstreme kørselsforhold,
der er beskrevet i instruktionsbogen og dette hæfte.

Begrænset gennemtæringsgaranti

Begrænset lak- og gennemtæringsgaranti
MG garanterer, at karosseripladerne på Deres nye MGbil, er fri for produktions- og materialefejl, der resulterer i
indefra kommende gennemtæring (huller gennem karosseripladerne) på grund af korrosion underlagt følgende
vilkår og betingelser.
En autoriseret MG-forhandler vil enten reparere eller udskifte en karosseriplade, der er gennemtæret på grund af
korrosion, som skyldes produktions- eller materielle fejl,
ved normal brug uden omkostninger for Dem.

• Gennemtæring på grund af korrosion på en del af MGbilen, der ikke er en karosseriplade. “Karosseriplader”
omfatter i denne forbindelse f.eks. ikke forbro, bagbro,
bærearme, bremserør, aluminiums/-stål fælge og andre påskruede komponenter.
• Gennemtæring på grund af defekter eller funktionssvigt, der skyldes brug af brugte reservedele eller nye
reservedele, der ikke er solgt eller godkendt af MG,
samt de efterfølgende skader på tilknyttede systemer.

MG’s gennemtæringsgaranti er betinget af udførelse af
karosseriinspektion iht. fabrikantes forskrifter. MG’s gennemtæringsgaranti bortfalder i tilfælde af manglende,
forkert eller mangefuld vedligeholdelse.

• Gennemtæring på grund af korrosion, der skyldes forkert brug, misbrug eller utilstrækkelig vedligeholdelse,
f.eks. manglende karosseriinspektion.

Garantiperiode

• Korrosion på MG-bilen, der ikke medfører gennemtæring.

Deres nye MG-bil er dækket af Gennemtæringsgarantien
i henhold til oplysningerne på de foregående sider.
I garantiperioden kan denne garanti overføres til efterfølgende ejere.

• MG’s gennemtæringsgaranti dækker udtrykkeligt ikke
overfladekorrosion af nogen art.

Hvad er ikke dækket?

• Gennemtæring på grund af korrosion, der skyldes
skadelige stoffer fra industrien, ulykker, skader, forkert
brug, ændringer af bilen eller kørsel med skadeligt eller
korroderende gods i MG-bilen.
• Gennemtæring på grund af korrosion, der ikke skyldes
produktion eller materialefejl, men manglende vedligeholdelse af MG-bilen i henhold til de procedurer, der
er beskrevet i afsnittet “Deres ansvar” på side 11 og 12
i dette hæfte og i instruktionsbogen til Deres MG-bil.
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Begrænset lak- og gennemtæringsgaranti
Lakgaranti

Deres ansvar

Efterse karosseripladerne på Deres MG-bil med jævne
mellemrum. Hvis De konstaterer stenslag eller ridser i lakken
eller beskyttelseslaget, skal skaderne udbedres med det
samme.
Under visse kørselsforhold skal De desuden tage særlige
forholdsregler for at beskytte MG-bilen mod korrosion.
• Hvis De kører på saltede veje eller i nærheden af havet,
skal De skylle undervognen med rent vand efter behov,
dog mindst en gang om måneden.
• Drænhullerne i underkanten af karosseriet må ikke tilstoppes.
• Hvis MG-bilen bliver beskadiget i en trafikulykke eller
kommer ud for andre skader på lakken, skal den repareres snarest muligt.
• Hvis De kører med korroderende materialer, f.eks. kemikalier, gødning eller vejsalt, skal De sørge for, at produkterne er emballeret og forseglet forsvarligt.
• Hvis De ofte kører på grusveje eller kører på veje hvor
sand og grus benyttes til bekæmpelse af glatføre, skal
De montere stænklapper bag samtlige hjul.
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• Karosseriinspektioner skal udføres af et autoriseret MGværksted. Denne inspektion er uden beregning for ejeren
af køretøjet. Eventuelle skader, som påkræver reparation, er for ejers regning.

Begrænset gennemtæringsgaranti

Lakgarantien dækker fejl på lakken af karosseridele samt
evt. lakerede kofangere, som følge af materiale- eller
fremstillingsfejl. Defekter som følge af udefrakommende
påvirkninger, ridser, stenslag, buler, sand og vandsprøjt, fugleekskrementer, nedfald fra busk og træer,
industrinedfald, flyverust, rust og korrossion på fælge,
rust på hjulbolte/møtrikker samt rust på påskruede komponenter af enhver art, herunder hængsler, beslag, bolte,
møtrikker og skruer, er udtrykkeligt undtaget for MG’s lakgaranti.

Begrænset gennemtæringsgaranti

Sådan forholder De Dem i tilfælde af reklamation

• Ansvaret for udbedring af eventuelle fejl og defekter, som
er anmærket ved den årlige karosseriinspektion påhviler
alene ejeren af bilen. Såfremt udbedring af fejl og defekter undlades, kan dette have negativ indflydelse på
gennemtærings- og lakgarantien.

MG-bilen skal indenfor gantiperioden indleveres til en autoriseret MG-forhandler indenfor normal åbningstid sammen
med dette hæfte.
Hvis De har spørgsmål eller har brug for hjælp vedrørende
garantien, kan De læse afsnittet “Vejledning til kunden”.

Den årlige karosseriinspektion skal foretages senest på
datoen for bilens første registrering/ibrugtagning. Karosseriinspektion kan med fordel udføres samtidig med et ordinært serviceeftersyn tidligere end datoen for første indregistrering/ibrugtagning. Efterfølgende karosseriinspektion
må i dette tilfælde ikke overskride 12 måneder fra seneste
karosseriinspektion. MG’s lak- og gennemtæringsgaranti
bortfalder såfremt karosseriinspektion undlades.

Begrænset ansvar

MG’s ansvar under denne garanti er begrænset til reparation
eller udskiftning af original dele med produktionsmæssige
eller materiale fejl foretaget af en autoriseret MG-forhandler
og inkluderer ikke udgifter til eller i forbindelse med transport til en sådan forhandler eller kompensation for tabt brug
af MG-bilen, og erstatningsbil mens den er på værksted.
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Begrænset garanti på reservedele og tilbehør
Tilbehør

For originalt MG-tilbehør eller tilbehør godkendt af MG og
som er monteret af autoriseret MG-værksted i forbindelse
med første registrering/ibrugtagning af bilen gælder 36 måneders garanti. Denne garanti er eventuelt begrænset i relation til kørte kilometer iht. bilens basisgaranti.
Forhør Deres autoriserede MG-forhandler om garantien på
netop dét udstyr/tilbehør De måtte ønske.

Denne garanti dækker orginale reservedele, der monteres
eller sælges af en autoriseret MG-forhandler.
En autoriseret MG-forhandler vil enten reparere eller udskifte reservedele for at rette alle problemer, der dækkes af
denne garanti. Hvis reservedelene er monteret af en autoriseret MG-forhandler, bliver de repareret eller udskiftet, uden
at De skal betale for reservedele eller arbejdsløn.

Garantiperiode

• Originale reservedele
Reservedele, der er udskiftet af en autoriseret MG-forhandler, i forbindelse med reparation under garantien, er dækket
i den periode/det antal kilometer, der resterer af den begrænsede garanti, som reservedelene blev udskiftet under,
dog minimum 24 måneder.
Originale MG reservedele, der sælges og monteres af en
autoriseret MG-forhandler, er dækket i 24 måneder fra
købsdatoen uanset kilometerstand.
Reservedele, der sælges, men ikke monteres, af en autoriseret MG-forhandler, er dækket i 24 måneder fra købsdatoen uanset kilometerstand, hvorimod monteringsarbejdet er kundens eget ansvar.
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Begrænset garanti på reservedele
og tilbehør

MG garanterer, at reservedelene er fri for produktions- og
materialefejl underlagt følgende vilkår og betingelser.

Begrænset garanti på reservedele
og tilbehør

Hvad er ikke dækket?

Sådan forholder De Dem i tilfælde af reklamation

• Skader eller korrosion, der skyldes faktorer som ulykker,
forsømmelighed, forkerte reparationer eller justeringer,
forkert brug, ændringer eller sammenstød.
• Skader eller overfladekorrosion, der skyldes omgivelserne, f.eks. syreregn, skadelige stoffer fra luften (kemikalier, harpiks), grus, vejsalt, ujævne vejbelægninger, hagl,
kraftig vind, lyn, oversvømmelser og lignende.
• Normal slitage eller forringelse, f.eks. misfarvning, affarvning, deformation etc.
• Reservedele, der monteres på MG-biler, hvor der er foretaget ændringer af speedometeret, eller hvor den faktiske kilometerstand ikke umiddelbart kan fastslås.
• Reservedele, der anvendes til andre formål end de tiltænkte.
• Reservedele, der er monteret forkert af andre end en
autoriseret MG-forhandler eller MG.
• Reservedele uden købsbevis eller dato for udskiftning.
• Reservedele, som en autoriseret MG-forhandler ikke må
sælge eller montere i Deres MG-bil.

MG-bilen skal indenfor garantiperioden indleveres til en
autoriseret MG-forhandler indenfor normal åbningstid sammen med dette hæfte samt købsbevis eller dato for udskiftning.

Begrænset ansvar

MG’s ansvar under denne garanti er begrænset til reparation,
udskiftning eller udbedring af defekte reservedele, som
følge af produktions- eller materialefejl, foretaget af en
autoriseret MG-forhandler og inkluderer ikke udgifter til
eller i forbindelse med transport til en sådan forhandler eller
kompensation for tabt brug af MG-bilen, mens den er på
værksted.
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Service og vedligeholdelsesintervaller
For optimal økonomi og holdbarhed, skal bilen vedligeholdes
iht. anbefalingerne på følgende sider.
Alt efter brugen af bilen, skal der vælges enten ”Normalt Vedligeholdelsesprogram” eller ”Specielt Vedligeholdelsesprogram”

• Bilen ofte benyttes kørsel i bjerge.

Brug ”Normalt Vedligeholdelsesprogram”, hvis følgende gælder for bilen.

Specielt Vedligeholdelsesprogram omfatter foruden indholdet
fra ”Normalt Vedligeholdelsesprogram” oftere servicering af
følgende punkter:

• Bilen benyttes og vedligeholdes iht. oplysningerne i bilens
instruktionsbog og dette hæfte.

• Hvis bilen benyttes ofte til bjergkørsel eller benyttes ofte i
områder med høj luftfugtighed, så skal bremsevæsken udskiftes hver 40.000 km. eller 12 måneder, hvad der indtræffer først.

• Bilen benyttes til taxi eller taxilignende kørsel, patruljevogn
eller shuttlecar.

• Hvis bilen benyttes ofte i støvede områder, skal friskluftfilteret kontrolleres for hver 5.000 km., og udskiftes efter behov

• Bilen benyttes på almindelige og vedligeholdte veje inden
for de i lovgivningen angivne fartgrænser

• Hvis bilen ofte benyttes til bjergkørsel, bykørsel eller bremserne på anden måde ofte benyttes, skal disse efterses oftere end normalt.

• Ved servicering af bilen benyttes alene anbefalede smøremidler og væsker, som angivet i bilens instruktionsbog
Brug ”Specielt Vedligeholdelsesprogram”, hvis følgende gælder for bilen.
• Bilen benyttes ofte i temperaturer under 0 grader C. eller
over 40 grader C.
• Bilen ofte accelerer kraftigt eller ofte føres med høj hastighed.
• Bilen ofte parkeres i områder med høj luftfugtighed eller køres på veje med stor forekomst af vand.
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Service og
vedligeholdelsesintervaller

• Bilen benyttes kun til passager og godstransport inden for
de i instruktionsbogen angivne vægtbegrænsninger

Interval – x 1.000 km./antal måneder
Pkt.

24/12

48/24

72/36

96/48

120/ 60

144/ 72

168/ 84

192/ 96

116/ 108

240/ 120

Service og
vedligeholdelsesintervaller

Servicepunkt
1

Kontrol og evt. justering af parkeringsbremse

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

2

Ud/indvendig belysning, horn og advarselsdisplay

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

3

For/bagrude og visker/vasker, funktion

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

4

Sikkerhedsseler, funktion heraf

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

5

Sæder, funktion heraf

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

6

Varme & airconditionsystem

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

7

Hængsler og låse (Døre, for og bagklap)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

8

12V batteri, ladetilstand og befæstigelse

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K
K

9

Højspændingskabler, befæstigelse etc. - motorrum

K

K

K

K

K

K

K

K

K

10

Sprinklervæskestand

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

11

Bremsevæske

K

U

K

U

K

U

K

U

K

U

12

Køleslanger/rør, tilstand og befæstelse

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

13

Kølevæske, kontrol af frostsikring og niveau

K

K

K

K

K

K

K

K

14

Kølevæske

15

A/C slanger/rør, tilstand og befæstelse

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

16

Friskluftfilter

K

U

K

U

K

U

K

U

K

U

17

Transmissionsolie

K

K

U

K

K

U

K

K

U

K

18

Bremseforstærker og slanger hertil

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

19

El-motor, forbindelser og ophæng

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

20

Højspændingstilslutninger, befæstelse

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

U

U

K = Kontrolleres, justeres, repareres, renses eller udskiftes efter behov, S = Smøres, U = Udskiftes *1: Visuel kontrol.
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Interval – x 1.000 km./antal måneder
Pkt.

24/12

48/24

72/36

96/48

120/ 60

144/ 72

168/ 84

192/ 96

116/ 108

240/ 120

Servicepunkt
Højspændingskabler, befæstelse etc.- vognbund

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

22

Ventilationsventil, batteripakke

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

23

Service-connector, batteripakke

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

24

Køleslanger/rør, tilstand, befæstelse etc.

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

25

Monteringsbolte for batteripakke, tilspænding

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

26

Batteripakke, kontrol for skader og tilstand

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

27

Batteripakke, stelkabel

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

28

Batteripakke ladetilstand og cellebalancering

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

29

Bremseskiver og klodser/belægning *1

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

30

Bremsrør/slanger, tilstand & befæstelser

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

31

Hjullejer & drivakselmanchetter

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

32

Hjulophæng & styretøj

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

33

Dæk, mønsterdybde og tilstand, lappekit

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

34

Dæktryk

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

35

Bolte/møtrikker på chassis og karosseri

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

36

Karrosseriinspektion

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

37

Kontrol for udestående kampagner

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

38

Kontrol med MG tester

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

39

Indstilling af servicereminder

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

40

Prøvekørsel

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

41

Opdatering af servicemappe/servicehæfte

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K = Kontrolleres, justeres, repareres, renses eller udskiftes efter behov, S = Smøres, U = Udskiftes *1: Visuel kontrol.
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Service og
vedligeholdelsesintervaller

21

Dokumentation for
vedligeholdelseseftersyn

Dokumentation for vedligeholdelseseftersyn
Dokumentation for vedligeholdelseseftersyn

Dokumentation for karosseriinspektion

Korrekt og rettidig vedligeholdelse, som beskrevet i dette hæfte og
i bilens instruktionsbog, er en betingelse for fortsat garanti på bilen.
Denne vedligeholdelse skal kunne dokumenteres. Dette gøres ved, at
det pågældende værksted, som udfører vedligeholdelseseftersynene
registrerer dette på følgende internetside: www.Digital-Servicebook.com
Foruden førnævnte registrering bør faktura for udført vedligeholdelse
altid opbevares i hele bilens garantiperiode således, at korrekt og rettidig
vedligeholdelse altid kan dokumenteres.
MG anbefaler brugen af et autoriseret MG-værksted til udførelsen af
vedligeholdelseseftersynene, men dette er ikke et krav for opretholdelsen af MG’s garanti.
Registrering af vedligeholdelseseftersyn på www.Digital-Servicebook.com
af et autoriseret MG-værksted er dokumentation for, at der er foretaget
vedligeholdelseseftersyn i henhold til fabrikantens forskrifter.
Bliver vedligeholdelseseftersynet foretaget af et ikke autoriseret MGværksted, skal De på forlangende, kunne forevise specificeret faktura
for vedligeholdelseseftersynet, indeholdende specifikationer på de
udskiftede reservedele i forbindelse med eftersynet samt omfanget af
eftersynet. Kvitteringer, reparationsordrer og fakturaer bør opbevares
sammen med underskrevet tjekskema i dette hæfte i bilens handskerum.
Al dokumentation skal videregives til alle efterfølgende ejere af MG-bilen.
Reklamationer er ikke dækket af garantien, hvis reparationerne skyldes
manglende, forkert eller mangelfuld vedligeholdelse.
MG’s garanti er betinget af korrekt og dokumenterbar vedligeholdelse.
De kan finde yderligere oplysninger om vedligeholdelsesintervaller i dette
hæfte og bilens instruktionsbog.
Det er ikke tilladt, at overskride serviceintervallet. Overskridelse af
serviceintervallet, både vedr. kilometer og tidspunkt, kan have negativ
indflydelse på garanti- og reklamationsretten og kan medføre bortfald af
MG’s garantier.

Korrekt og rettidig karrosseriinspektion, som beskrevet i dette hæfte og i
bilens instruktionsbog, er en betingelse for fortsat lak/gennemtæringsgaranti på bilen. Disse karosseriinspektioner skal kunne dokumenteres.
Dette gøres ved, at det autoriserede MG værksted, som udfører karrosseriinspektionerne registrerer disse på følgende internetside:
www.Digital-Servicebook.com
Korrekt registrering af udført karrosseriinspektion er bevis på, at der er
foretaget karosseriinspektion. Reklamationer som skyldes manglende
eller forkert vedligeholdelse, er ikke dækket af garantien.

Intervaller for karosseriinspektion
MG’s begrænsede lak- og gennemtæringsgaranti dækker ikke, medmindre inspektionen foretages af et autoriseret MG-værksted, og inspektionen foretages hvert år senest på datoen for første ibrugtagning.
Årlig karosseriinspektion skal udføres af et autoriseret
MG-værksted. Denne inspektion er uden beregning for ejeren af
køretøjet. Eventuelle skader, som påkræver reparation, er for ejers regning. Eventuelle skader eller defekter, som opdages ved en karrosseriinspektion, skal udbedres senest 30 dage efter udførelsen af karrosseriinspektionen.
Den årlige karosseriinspektion skal foretages på datoen for bilens første
registrering/ibrugtagning. Karosseriinspektion kan med fordel udføres
samtidig med et ordinært serviceeftersyn tidligere end årsdatoen for
første indregistrering/ibrugtagning. Efterfølgende karosseriinspektion må
i dette tilfælde ikke overskride 12 måneder fra seneste karosseriinspektion.
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Vejledning til kunden
Garantiens gyldighed

TRIN 1: Kontakt den autoriserede MG-forhandler

Denne garanti gælder for MG-biler, der er købt hos en autoriseret MG-forhandler og indregistreres og bruges normalt i
Deres land. I garantiperioden kan denne garanti overføres
til efterfølgende ejere. MG’s garanti er betinget af vedligeholdelse iht. fabrikantens forskrifter. MG’s garanti bortfalder
i tilfælde af manglende, forkert eller mangelfuld vedligeholdelse.

Diskuter sagen med en autoriseret MG-forhandler.
Dette er den hurtigste og bedste måde at løse eventuelle
problemer på. Hvis servicechefen eller værkstedschefen
ikke kan løse Deres problem, kan De kontakte den administrerende direktør eller ejeren af forhandleren.

TRIN 2: Kontakt MG-importøren

Hvis Deres autoriserede MG-forhandler ikke kan finde en
løsning, kan De kontakte MG-importøren på denne adresse:

Produktionsændringer

MG Motor Danmark A/S
Serviceafdelingen
Hauløkkevej 4
7000 Fredericia

Hvis De har brug for at tale med MG

Vi ønsker, at De skal være tilfreds. Vi er her for at hjælpe
Dem. Alle autoriserede MG-forhandlere har den fornødne
viden og det rigtige værktøj til at holde Deres MG i topform.
Hvis De har spørgsmål eller forslag til forbedringer af den
service, der udføres på Deres MG-bil, eller den service, De
får af medarbejderne hos den autoriserede MG-forhandler,
kan De gøre følgende:
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Vejledning til kunden

MG forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer af biler, der er fremstillet og/eller solgt af MG og autoriserede MG-forhandlere uden nogen forpligtelse til at foretage de samme eller lignende ændringer på biler, der allerede
er fremstillet og/eller solgt.
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