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Användning av Aiways garanti- och servicehandbok

Aiways garanti- och servicehandbok (”Garantihandbok”) gäller specifikt din Aiways-bil (”Fordon”). Förvara den 
alltid i bilen, även om du säljer bilen vidare.

Garantihandboken innehåller de specifika villkoren för Aiways tillverkargaranti samt dokumentation om alla servi-
ce- och underhållsarbeten som har utförts på bilen. Observera att garantihandboken erbjuder en oberoende till-
verkargaranti (”Nybilsgaranti”), som ger dig ytterligare rättigheter gentemot Aiways Automobile Europe GmbH 
(”Aiways”), utöver de lagstadgade garantirättigheter som ingår i ditt köpeavtal med Aiways, eller den Aiways-åter-
försäljare, där du köpte fordonet.

Ha alltid denna garantihandbok till hands, när du lämnar in bilen för service hos din Aiways servicepartner. Den 
här garantihandboken innehåller alla serviceprotokoll som gäller för din bil (se punkt 6 nedan). Du är skyldig att 
dokumentera och kunna visa upp underhållsprotokollen över alla servicekontroller och underhållsarbeten inom 
de planerade underhållsintervall, som måste utföras enligt specifikationerna för Aiways-fordon, på ett korrekt och 
fullständigt sätt, om du vill göra anspråk på garantin, inom ramen för den nya fordonsgarantin. Korrekt hanterade 
underhållsprotokoll är också till fördel för dig, som vill sälja ditt fordon vidare.

Använd, underhåll och vårda ditt fordon i enlighet med anvisningarna i instruktionsboken och denna garantihandbok.

1 Inledning
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Fordonsmodell:

FIN (fordonsidentifieringsnummer):

Modellår:

Kundnamn/kundnummer:

Fordonets registreringsnummer:

Överlämningsdatum för det nya fordonet (ÅÅÅÅ-MM-DD):

Inom ramen för nybilsgarantin, ersätter eller reparerar Aiways defekta originaldelar, i enlighet med bestämmelserna 
i denna garantihandbok och under garantiperioden för nya fordon (punkt 2.3) om felet beror på material- eller till-
verkningsfel (”defekter”).

Äganderätten till en originaldel som Aiways byter ut, inom ramen för denna nybilsgaranti, övergår till Aiways när 
delen tas ur fordonet.

Du kan överföra denna nya fordonsgaranti till alla efterföljande ägare av fordonet, förutsatt att du eller den nya 
ägaren kontaktar en Aiways-återförsäljare och skriver in den nya ägaren i denna garantihandbok. Du, eller den nya 
ägaren, måste visa att bilen har köpts med hjälp av Fordonsregistreringsdokument (godkännandebevis del II).

Inom ramen för denna nybilsgaranti, har du endast tillgång till de anspråk som anges i denna garantihandbok. Du 
har inte rätt till ersättning i pengar i stället för utbytes- eller reparationsarbeten.

2.2 Föremål och omfattning 
2.2.1 Föremål, omfattning och överföring av den nya fordonsgarantin

2 Nybilsgaranti
2.1 Garantibevis
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Aiways förbehåller sig regelrätt rätten att kontrollera och avvisa ett ersättnings- eller reparationsanspråk om det visar 
sig, att felet beror på felaktig användning eller yttre orsaker och inte beror på material- eller tillverkningsfel, eller om 
felet avser andra begränsningar i nybilsgarantin enligt punkt 2.4. 

Nybilsgarantin gäller inte för följande delar på fordonet:

l Bromsskivor och bromsbelägg
l Däck
l Torkarblad och gummi
l 12 V-batteri
l Luftkonditioneringsfilter
l Glödlampor
l Säkring och gemensamt relä
l Inner-/ytterfinish, formgjutna komponenter, tätningslister
l Klädsel för sits och ryggstöd
l Golvbeläggningar
l Glas (vid brott på grund av yttre påverkan)
l Uppvärmda fönsterelement (på grund av skador)
l Batterier till fjärrkontroller
l Stötdämpare

För förtydligande se punkt 3: Inom ramen för nybilsgarantin byter eller reparerar Aiways endast de defekta kompo-
nenterna. Nybilsgarantin omfattar inte reparation eller utbyte av andra delar (även delar som inte anges ovan) på 
grund av normalt slitage.

Kostnader för regelbundna rutinmässiga service- och underhållsintervall täcks inte av denna nybilsgaranti.

Inom ramen för nybilsgarantin åtar sig Aiways endast de skyldigheter som anges i denna garantihandbok. 

Du är skyldig att omedelbart anmäla eventuella brister på fordonet till en Aiways servicepartner, så snart de upptäcks, 
om du vill utnyttja tjänsterna i denna nybilsgaranti i samband med de aktuella bristerna.

2.2.2 Delar som inte omfattas av den nya fordonsgarantin
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Nybilsgarantins giltighetsperiod

Fordon Fordon och delar som inte anges nedan 5 år / 150 000 km

Nyckelkomponenter Högspänningsbatteri, motor, 
motorstyrenhet

8 år / 150 000 km

Fordon Kaross Lackering För Aiways originallack 4 år / 150 000 km

Fordonskaross 
Antiperforationskorrosion

För Aiways originalkaross 10 år / obegränsad 
mätarställning

Nybilsgarantin börjar gälla vid leverans eller registrering av fordonet, beroende på vilket som inträffar först, och 
gäller, beroende på tid eller kilometerförbrukning (mätt på vägmätaren), under de perioder som anges i tabellen 
nedan (”Nybilsgarantins giltighetsperiod”).

Den ovan nämnda garantiperioden för nya bilar fortsätter att gälla (och börjar inte om igen), för sådana delar som 
har bytts ut inom ramen för nybilsgarantin. Om Aiways inte kan bekräfta mätarställningen på grund av ett fel eller 
en felfunktion i kilometerräknaren, beräknar Aiways den relevanta mätarställningen under nybilsgarantiperioden, 
baserat på underhållsprotokollet och det aktuella servicedatumet. Om det inte finns något underhållsprotokoll, räk-
nas tiden från och med inköpsdatum.

2.3 Garantiperiod
2.3.1 Garantiperiod för nya fordon
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Garanti för originaldelar

Delar Komponenter som inte kan uteslutas 
i punkt 2.2.2 ovan är

1 år / 20 000 km

Nyckelkomponenter Högspänningsbatteri motor, 
motorstyrenhet

2 år / 20 000 km 

2.3.2 Garantiperiod Originaldelar

l	 Garantin för originaldelarna är begränsad till originaldelarna som konfigurerats för fordonet, där alla typer av 
olja, smörjmedel, verktyg etc. är undantagna.

l	 Garantin för originaldelar börjar gälla från och med inköpsdatum för de berörda originaldelarna och gäller 
för den tidsperiod, eller mätarställning som anges ovan, beroende på vilket som inträffar först (”garantiperi-
oden för originaldelar”).

l	 Garantiperioden för originaldelar fortsätter att gälla (och börjar inte om), för delar som byts ut inom ramen 
för originalgarantin.

l	 För att förtydliga: Om du köper originalreservdelar från en Aiways servicepartner efter inköpet av fordonet, 
kan du inte använda de ovannämnda tiderna eller kilometergränserna för att förlänga nybilsgarantin.

Aiways erbjuder utbytes- och reparationstjänster för material- och tillverkningsfel på originalreservdelar från Aiways, 
som uppstår under normala användningsförhållanden (”garanti för originaldelar”).

Garantin för originaldelar gäller under följande villkor:

l	 Du har köpt och låtit installera originaldelarna hos en Aiways servicepartner.
l	 Intyg om det betalda underhållet kan lämnas till Aiways servicepartner (köp- eller underhållsintyg).
l	 Innan du gör anspråk på originaldelsgarantin, är du skyldig att kontrollera, att de defekta originaldelarna är 

fullständiga.
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2.4 Undantag
Din nybilsgaranti omfattar inte reparation eller utbyte, skador, förluster eller andra negativa följder som uppstår 
på grund av att delar eller komponenter som inte fungerar korrekt har använts på grund av något av följande 
(”defekter”):

l	 De indirekta konsekvenserna av fel (inklusive, men inte begränsat till, inkomstbortfall vid långa driftstopp).
l	 Om du (eller en person som du har anlitat), har ändrat på någon del av fordonet efter leverans av detsamma 

utan tillstånd från Aiways, inklusive följderna (särskilt skador, förtid slitage, ändringar) av sådana ändringar, på 
andra delar eller komponenter i fordonet eller dess specifikationer.

l	 Defekter orsakas av att laddningsförfarande inte följs eller att icke-standardiserad laddningsutrustning an-
vänds, enligt beskrivningen i fordonets bruksanvisning.

l	 Generell minskning av högspänningsbatteriets kapacitet över tid (med förbehåll för bestämmelser i punkt 2.5.3)
l	 Kapacitetsminskning av högspänningsbatteriet på grund av felaktig användning, skador, olyckshändelser 

eller genom nedsänkning i vatten.
l	 Om du inte har följt de serviceintervall som anges av Aiways eller om andra reparationer inte utförs i tid eller 

i enlighet med Aiways-specifikationerna, och felen uppstår på grund av detta.
l	 Defekter som uppstår på grund av bristfälligt fordonsunderhåll, i synnerhet om anvisningarna för hantering, 

frekvensen av regelbundna inspektioner, eller skötseln av fordonet som anges i garantihandboken eller 
i instruktionsboken inte har följts.

l	 Defekter som uppstår genom användning av fordonet för tävlingar, kappkörning, rally, rekordförsök eller 
liknande sportevenemang och aktiviteter, samt vid terrängkörning.

l	 Defekter som kan uppstå till följd av eller på grund av trafikolyckor och följdverkningar.
l	 Defekter orsakade av eller i samband med luftföroreningar, effekter av kåda, effekter av animaliska förore-

ningar som fågelspillning eller kemiska effekter.
l	 Defekter som en direkt följd av att delar har monterats på eller i fordonet (t.ex. trimnings- eller styling-delar), 

i efterhand och inte tillhör originaltillbehöret, eller defekter som har uppstått på grund av en ändring på 
fordonet, som gjorts på ett sätt, som inte har godkänts av Aiways.

l	 Defekter som har uppstått på grund av händelser utanför Aiways rimliga kontroll, i synnerhet brand, översväm-
ning, jordbävningar, krigshandling, terrorism, civila oroligheter, sabotage, vandalism, uppror och/eller angrepp.
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Om ditt fordon inte fungerar som det ska under nybilsgarantiperioden, kontakta din Aiways servicepartner. En lista 
över Aiways servicepartner finns på https://aiways-sverige.se/pages/partner

Om du besöker en servicepartner för första gången med ditt fordon är du skyldig att visa upp ditt registreringsbevis 
(godkännandebevis del I) för att kunna utnyttja denna nybilsgaranti.

2.5 Tillhandahållande av garantitjänster
2.5.1 Meddelande om garantiservice

2.5.2 Bilbälten och airbags

För att din bil ska förbli säker måste bältessträckaren och airbagsystemet bytas ut inom 10 år från tillverkningsdatumet. 
Vi rekommenderar att du låter en Aiways servicepartner utföra utbytena. Spara serviceprotokollen om någon del har 
bytts ut före detta datum.

Arbeten nämnda under punkt 2.5.2 är endast avsedda som information och utökar inte dina anspråk under denna 
nybilsgaranti.
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2.5.3 Specialgaranti för högspänningsbatteri

För högspänningsbatteriet erbjuder Aiways en garanti under en period på 8 år/150 000 km, beroende på vilket som 
inträffar först. Garantin för högspänningsbatteriet omfattar material- och tillverkningsfel samt en effektförlust till 
under 75 % (State of Health – SoH / åldringstillstånd) av högspänningsbatteriet under nybilsgarantiperioden (med 
förbehåll för undantag i punkt 2.4).

Vid garantianspråk som hänför sig till högspänningsbatteriets prestanda, kan Aiways inom ramen för reparationen 
komma att använda ett reservbatteri, vars skick motsvarar fordonets ålder och körsträcka, vilket räcker för att uppnå 
eller överskrida den minsta kapaciteten för det ursprungliga högspänningsbatteriet under nybilsgarantiperioden.

Observera att fordonets uppskattade räckvidd är ett ofullständigt mått på högspänningsbatteriets kapacitet, efter-
som den påverkas av ytterligare faktorer som är oberoende av kapaciteten. Beslutet om vilken mätmetod som ska 
användas för att fastställa högspänningsbatteriets kapacitet och besluta om det ska repareras, bytas ut eller om 
renoverade eller rekonditionerade delar ska tillhandahållas, liksom tillståndet på dessa renoverade eller rekonditio-
nerade delar är Aiways eget.

Trots omfånget på denna garanti, omfattar garantin för högspänningsbatteriet inte skador som uppstått på grund 
av yttre påverkan (inklusive missbruk eller förstörelse av ditt fordon eller ignorering av aktiva fordonsvarningar eller 
servicemeddelanden), kollision eller olyckor (dock med undantag av batteribränder) eller skador som uppstått på 
grund av underhåll eller öppning av högspänningsbatteriet eller drivenheten av annan personal än Aiways-personal 
eller personal som certifierats av Aiways.

Dessutom täcks inte heller skador på högspänningsbatteriet, som uppstår på grund av följande aktiviteter, av 
garantin för högspänningsbatteriet:

1. Skador på högspänningsbatteriet eller avsiktliga försök, antingen genom fysikaliska medel, programmering 
eller andra metoder, att utvidga högspänningsbatteriet (utöver vad som anges i användarhandboken och 
all dokumentation som ställts till förfogande av Aiways) eller reducera högspänningsbatteriets livslängd.

2. Skador som uppstår på grund av att högspänningsbatteriet utsätts för brandrisk (dock med undantag för 
batteribränder); eller

3. Skador som uppstår på grund av att högspänningsbatteriet kommer i kontakt med vatten.
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3 Slitdelar
Det naturliga slitaget på alla komponenter i fordonet (dvs. inklusive de som inte anges under punkt 2.2.2) täcks inte 
av nybilsgarantin. Beroende på driftsförhållanden och körvanor kan det uppstå ytterligare slitage på komponenterna. 
Felen som uppstår på detta sätt täcks inte av nybilsgarantin.
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4 Fordonsunderhåll
Du är skyldig att hålla dig till de underhållsintervall som anges nedan och att låta en servicepartner från Aiways 
utföra motsvarande underhållsarbeten. Du är skyldig att säkerställa att Aiways servicepartner dokumenterar alla 
underhållsarbeten i nedanstående underhållsprotokoll (se punkt 6):

l	 Byte av bromsvätska under normala förhållanden: Var 36:e månad eller efter varje 100 000 km, beroende på 
vilket som inträffar först.

l	 Byte av köldmedel under normala förhållanden: Var 36:e månad eller efter varje 100 000 km, beroende på 
vilket som inträffar först.

l Byte av reducerad växellådsolja under normala förhållanden: Var 36:e månad eller efter varje 100 000 km, 
beroende på vilket som inträffar först.

l	 Byte av Tbox-batteriet under normala förhållanden: Var 36:e månad eller efter varje 100 000 km, beroende på 
vilket som inträffar först.
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5 Förbesiktning
Inspektion före körning är en effektiv förebyggande åtgärd, för att garantera körsäkerheten och undvika olyckor.

Om du upptäcker oegentligheter i följande delar, kontakta Aiways servicepartner i god tid.

Vi rekommenderar att följande kontrolleras innan körning:

l Strålkastarnas funktion, signalhorn, spolarvätskenivå, vindrutetorkare
l Säkerhetsbälte, bromspedaltryck, parkeringsbroms
l Däcktryck och skick
l Kontrollera om det kommit ut vätska under/runt bilen
l	 Tätning vid laddningsanslutning
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6 Underhållslogg
Underhållslogg 1

Körsträcka/km:

Datum(åååå-mm-dd):

Fordonsdelar som omfattas: 

Bromsvätska

Kylvätska

Reduktionsväxellådsolja

Tbox-batteri

Anmärkningar/kommentarer:

Aiways servicepartner (sigill/underskrift):
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Underhållslogg 2

Körsträcka/km:

Datum(åååå-mm-dd):

Fordonsdelar som omfattas: 

Bromsvätska

Kylvätska

Reduktionsväxellådsolja

Tbox-batteri

Anmärkningar/kommentarer:

Aiways servicepartner (sigill/underskrift):
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Underhållslogg 3

Körsträcka/km:

Datum(åååå-mm-dd):

Fordonsdelar som omfattas: 

Bromsvätska

Kylvätska

Reduktionsväxellådsolja

Tbox-batteri

Anmärkningar/kommentarer:

Aiways servicepartner (sigill/underskrift):
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Underhållslogg 4

Körsträcka/km:

Datum(åååå-mm-dd):

Fordonsdelar som omfattas: 

Bromsvätska

Kylvätska

Reduktionsväxellådsolja

Tbox-batteri

Anmärkningar/kommentarer:

Aiways servicepartner (sigill/underskrift):
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Underhållslogg 5

Körsträcka/km:

Datum(åååå-mm-dd):

Fordonsdelar som omfattas: 

Bromsvätska

Kylvätska

Reduktionsväxellådsolja

Tbox-batteri

Anmärkningar/kommentarer:

Aiways servicepartner (sigill/underskrift):
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Underhållslogg 6

Körsträcka/km:

Datum(åååå-mm-dd):

Fordonsdelar som omfattas: 

Bromsvätska

Kylvätska

Reduktionsväxellådsolja

Tbox-batteri

Anmärkningar/kommentarer:

Aiways servicepartner (sigill/underskrift):
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Underhållslogg 7

Körsträcka/km:

Datum(åååå-mm-dd):

Fordonsdelar som omfattas: 

Bromsvätska

Kylvätska

Reduktionsväxellådsolja

Tbox-batteri

Anmärkningar/kommentarer:

Aiways servicepartner (sigill/underskrift):
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Underhållslogg 8

Körsträcka/km:

Datum(åååå-mm-dd):

Fordonsdelar som omfattas: 

Bromsvätska

Kylvätska

Reduktionsväxellådsolja

Tbox-batteri

Anmärkningar/kommentarer:

Aiways servicepartner (sigill/underskrift):
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Underhållslogg 9

Körsträcka/km:

Datum(åååå-mm-dd):

Fordonsdelar som omfattas: 

Bromsvätska

Kylvätska

Reduktionsväxellådsolja

Tbox-batteri

Anmärkningar/kommentarer:

Aiways servicepartner (sigill/underskrift):
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Underhållslogg 10

Körsträcka/km:

Datum(åååå-mm-dd):

Fordonsdelar som omfattas: 

Bromsvätska

Kylvätska

Reduktionsväxellådsolja

Tbox-batteri

Anmärkningar/kommentarer:

Aiways servicepartner (sigill/underskrift):
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Kundnamn/kundnummer:

Fordonets registreringsnummer:

Överföringsdatum (ÅÅÅÅÅÅ-MM-DD):

Mätarställning:

7 Byte av ägarinformation
7.1

Kundnamn/kundnummer:

Fordonets registreringsnummer:

Överföringsdatum (ÅÅÅÅÅÅ-MM-DD):

Mätarställning:

7.2

Kundnamn/kundnummer:

Fordonets registreringsnummer:

Överföringsdatum (ÅÅÅÅÅÅ-MM-DD):

Mätarställning:

7.3
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