
VILLKOR 
BILLÅN MED GARANTERAT ÅTERKÖPSVÄRDE 

Bilmånsson Billån med garanterat återköpsvärde är en finansieringsform baserad på ett 
garanterat återköpsvärde efter avtalets slut – dvs. ett garanterat restvärde. Restvärdet 
baseras på avtalets tid och överenskommen körsträcka/år från leveransdatum. Körs bilen 
mer än överenskommet regleras återköpsvärdet med 12,5 kr per överskjutande mil. 

FÖRSÄKRING OCH REGISTRERING 
Under avtalsperioden ansvarar ägare för att bilen är laglig att framföra i trafik. Det innebär 
bl.a. att all fordonsskatt ska betalas samt att bilen ska besiktigas enligt gällande regler 
från Transportstyrelsen. Bilen ska vara försäkrad under hela avtalsperioden och på bilar 
som är äldre än 36 månader ska vagnskadeförsäkring alltid finnas. 

UNDERHÅLL
Ägare ansvarar för att underhåll på bilen följer tillverkarens rekommendationer under 
avtalsperioden. Service ska genomföras på auktoriserade verkstäder för biltypen och ev. 
reparationer ska utföras fackmannamässigt med originaldelar. Sommardäcken på bilen 
ska hålla minst 4 mm (kvalitetsdäck) vid återköpet. Har bilen minde än 3 månader eller 
300 mil till nästa service regleras servicekostnad på återköpsvärdet. Gäller ej bilar med 
serviceavtal. 

NORMALT/ONORMALT SLITAGE 
Ägare ansvar för att bilen är i gott skick vid återlämning. Kostnader för eventuellt onormalt 
slitage eller defekter justeras på återköpsvärde. Exempel på normalt slitage räknas till 
mindre stenskott på motorhuv/front, repor som kan poleras bort, fåtal mindre bucklor 
som kan åtgärdas utan omlackering samt mindre repor och skavmärken i kupén. Exempel 
på onormalt slitage är hål i interiören, djupa repor i lacken, glasskador som är större än 5 
mm och omfattande blästerskador på kaross. Bilmånsson följer MRF-rekommendationer 
avseende normalt/onormalt slitage. Eventuella befintliga skador på bilen ska påvisas av 
ägare och dokumenteras i avtal före leverans av bil. 

VID AVTALETS SLUT (månad 24 eller 36)
Vid avtalets slut faktureras kvarvarande restvärdesbelopp ägare. Finns inga avvikelser 
enligt ovan villkor köper Bilmånsson tillbaka bilen för minst motsvarande belopp*. 

Ägare kan även välja att lösa skulden själv, att sälja bilen till annan bilfirma eller att 
förlänga lånet. 

Vid förlängning är maximal avtalslängd från första leveransdag 72 månader. Vid 
förlängning av avtalet garanteras inget återköpsvärde. 

*Bedöms marknadsvärdet/inbytesvärdet vara högre än det garanterade restvärdet utbetalas 
överskjutande belopp till ägare. 
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