
MAZDA ASSISTANS efter service på auktoriserad Mazda serviceverkstad      
Villkor gällande för bilar servade från och med 2012-04-01 
 

1. Giltighet och omfattning 
Mazda assistans gäller, efter service på auktoriserad Mazda 
serviceverkstad, för personbil från tidpunkt på dag då service 
utförts till nästa servicetillfälle enligt Mazdas serviceanvisning för 
bilen, dock max i 12 månader.   
 
Assistansservicen gäller för svenskregistrerad personbil (med 
totalvikt upp till 3.500 kg) i standardutförande, som servats enligt 
Mazda serviceprogram och som drabbats av driftstopp i Sverige 
eller i något av de länder som omfattas av Gröna-kort systemet 
eller under transport mellan dessa länder. Se vilka länder som 
ingår hos Trafikförsäkringsföreningen www.tff.se.  
 
Med driftstopp menas att bilen oförutsett stannat och inte kan 
köras för egen kraft till verkstaden eller att tillverkaren inte tillåter 
vidare färd på grund av tekniska omständigheter. 

2. Följande orsaker till driftstopp ger rätt till 
Assistansservice 
o Motorbrand, maskinhaveri eller annat tekniskt fel som 

är oförutsett och inte beror på bristande underhåll. 
o Punktering, förlust av bilnycklar eller att bilnycklarna 

låsts in i bilen. 

3. Följande service lämnas 
Mazda Assistans ombesörjer, utan kostnad för den som är 
berättigad till Assistansservice, följande: 
 
a) Reparation med mera 

o Reparation på platsen för driftstoppet (max en timme) 
om detta är praktiskt möjligt och kostnaden för 
reparationen understiger bärgningskostnaden. Mazda 
Assistans betalar inte kostnader för reservdelar som är 
nödvändiga för reparationen. 

o Starthjälp. 
o Låsöppning, om nycklarna låses in i bilen eller tappas 

bort. 
o Vid punktering ombesörjs hjulbyte eller lagning med 

punkteringsspray. Eventuella kostnader för inköp av 
däck eller spray ersätts inte. 

 
b) Bärgning 
I det fall driftstoppet inte kan åtgärdas på plats, ombesörjer Mazda 
Assistans bärgning till närmaste auktoriserade Mazda verkstad 
eller till annan av Mazda Assistans godkänd verkstad. 
Ingår räddningsförsäkring i bilens försäkring betalas bärgningen 
genom försäkringen och försäkringens självrisk ersätts av Mazda 
Assistans. Ingår inte räddningsförsäkring i bilens försäkring 
ersätts bärgningen av Mazda Assistans. 
 
c) Hyrbil eller hotell 
Vid driftstopp med längre varaktighet än en (1) dag, ombesörjs 
och betalas hela dygnskostnaden och milkostnaden för en hyrbil 
av liten eller kompakt storlek. Hyrbilen tillhandahålls tre (3) 
vardagsdygn samt helgdygn som inträffar inom tredygnsperioden, 
dock inte längre än reparationstiden och ersätts maximalt med 
5.000 kr. Mazda Assistans betalar inte kostnaden för så kallad 
självriskreducering, bränsle, P-biljetter, färjebiljetter, vägtullar, 
broavgifter med mera. Om Mazda Assistans inte, under det dygn 
driftstoppet inträffade, kan tillhandahålla hyrbil ombesörjs och 
ersätts övernattning på hotell, för bilens förare och passagerare, i 
ett (1) dygn med en högsta kostnad av 800 SEK per person. 
Hotell anvisas av Mazda Assistans. Kostnad för mat, dryck och 
telefon ersätts ej. 
 

4. Tillgång till service 
Mazda Assistans ska tillhandahålla service enligt dessa villkor så 
snabbt som möjligt dygnet runt, oavsett veckodag. 
Förutsättningen är att service finns tillgänglig, särskilt vad avser 
hotell och hyrbil. I vissa fall kan lokala omständigheter som 
Mazda Assistans inte råder över, medföra att service inte kan ges i 
den form som villkoren anger. Alternativa lösningar blir då 
aktuella. Service som inte ombersörjs eller tillhandahålls av 
Mazda Assistans eller som utförs utan föregående medgivande av 
Mazda Assistans ersätts inte. 

5. Begränsningar och undantag 
Assistansservicen gäller inte för bil som brukas kommersiellt till 
exempel som taxi, trafikskolebil, budbil eller för 
korttidsuthyrning (hyrbil), utryckningsfordon till exempel 
ambulans eller; militärregisterad bil, bil som deltar i 
tävlingsverksamhet eller tränar för sådan, bil som är avställd i 
Vägtrafikregistret samt s.k. direktimporterade bilar. 
 
Assistansservice lämnas inte om; 

o föraren orsakat driftstoppet med uppsåt eller genom 
grov vårdslöshet eller pågrund av bristande underhåll, 

o föraren kört bilen utan att ha det körkort som krävs, 
o driftstoppet uppkommit i samband med rattfylleri, 
o driftstoppet skett när bilen var avställd eller belagd 

med körförbud, 
o driftstoppet skett under tävling med bilen, träning inför 

sådan tävling, körning i terräng eller vid militär eller 
polisiär användning, 

o driftstoppet beror på bränslebrist eller felaktigt 
bränsle, 

o bilen redan befinner sig på verkstad för service eller 
annan åtgärd. 

 
Mazda Assistans svarar inte heller för försenad eller utebliven 
service som beror på krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, 
revolution eller uppror på grund av myndighetsåtgärd, strejk, 
lockout, blockad eller liknande händelse eller underleverantörs 
oförmåga att fullgöra åtaganden av orsak som här nämnts. 

6. Återkrav 
I samma utsträckning som Mazda Assistans betalat ersättning 
eller utfört arbete enligt detta avtal, övertar Mazda Assistans den 
assistansberättigades rätt att kräva ersättning av den som på grund 
av lag, garanti, försäkringsåtagande med mera kan vara 
ersättnings-skyldig för skadan. Assistanskunden ska kostnadsfritt 
lämna Mazda Assistans det biträde som erfordras för att 
framställa nämnda krav. 

7. Rättigheter 
Detta åtagande innebär inte någon begränsning i kundens 
rättigheter enligt Nybilsgarantin eller Konsumentköplagen. 

8. Hur kontaktar jag Assistansservice? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ring Mazda Assistans på telefon +46 (0)8 541 702 10. 
När du ringer assistansservice behöver vi få veta: 

o bilens registreringsnummer och modell samt ägarens 
namn och adress, 

o beskrivning av händelsen samt tid och plats för 
denna, 

o vilket försäkringsbolag som försäkrar bilen. 
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