
Vedlikeholdsguide & 
retningslinjer 

For kunder med Care by Volvo abonnement 

Slik tar du vare på bilen og forbereder den før tilbakelevering
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Takk for at du valgte et Care by Volvo 
abonnement

Vi håper at du blir fornøyd med bilen du har valgt og at den vil gi deg mange fine kjøreopplevelser i tiden 
fremover. I denne vedlikeholdsguiden finner du informasjon om hvordan du tar best mulig  vare på bilen, hva 
som gjelder under abonnementstiden og hva som skjer når det er på tide å levere den tilbake.  

Vi anbefaler deg å lese nøye igjennom både denne guiden og din Care by Volvo-avtale. Dersom du har noen 
spørsmål kan du gjerne kontakte Care by Volvo sitt kundesenteret, eller se om du finner svar på våre hjem-
mesider https://www.volvocars.com/no/care-by-volvo/faq/
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Hva du bør tenke på under 
avtaleperioden

Ta vare på bilen din
Den avtalte månedskostnaden baseres på den slitasjen som anses som normalt i henhold til denne guiden. 
For å unngå unødvendige reparasjonskostnader når du leverer tilbake bilen, er det viktig at du tar godt vare 
på bilen, både utvendig og innvendig, gjennom hele abonnementstiden. Unormal slitasje faktureres etter at 
du har levert tilbake bilen.

Service i henhold til serviceplan
For å unngå kostnader utover abonnementsavgiften, er det også viktig at service blir utført innenfor rett 
tidsintervall. Servicen skal utføres i henhold til produsentens serviceplan og alltid hos en autorisert Volvo-
forhandler. Som Care by Volvo-kunde, er du ansvarlig for å booke tid for service i henhold til serviceplanen.

Om ulykken skulle være ute
Bilen skal tilbakeleveres i en slik tilstand at reparasjoner ikke er nødvendige. Eventuelle skader som oppstår 
på bilen i løpet av abonnementsperioden skal utbedres fortløpende. 

Skulle du i løpet av avtaleperioden få en skade på bilen, kontakter du forsikringsselskapet for å rapportere 
inn skaden. Ved havari eller punktering kontakter du Volvo on Call, via knappen i taket på bilen eller appen.  
For å utbedre eventuelle skader kontakter du din Volvoforhandler. Reparasjon av eventuelle skader  
faktureres abonnementseier/forsikringsselskap så lenge skaden/feilen ikke omfattes av garantien.

Ved skade er det viktig at du melder inn dette til forsikringsselskapet for å unngå unødvendige kostnader i 
forbindelse med tilbakelevering av bilen. I ditt Care by Volvo-abonnement inngår en fullforsikring, hvilket 
betyr at du kun betaler en egenandel til verkstedet når du henter ut bilen etter at skaden er utbedret.  
Pris på egenandel kommuniseres separat fra forsikringsselskapet.

Kjørelengde
Dersom du holder deg innenfor avtalt kjørelengde unngår du ekstrakostnader for overkjørte kilometer. Det 
betyr at dersom du kjører utover avtalt kjørelengde, tilkommer en ekstra kostnad for dette.
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Når det er på tide å levere tilbake bilen

• Bilen skal leveres på avtalt sted og til avtalt tid. Dersom bilen blir levert tidligere eller senere enn den
opprinnelige avtalen, kan det føre til ekstra kostnader for abonnementseier. Merk at for privatkunder skal
bilen alltid returneres av abonnementseier.

• Bilen skal leveres med full tank/batteri.

• Samtlige abonnementsavgifter fram til kontraktstidens slutt skal være fullt ut betalt.

• Eventuelle skader skal være rapportert til forsikringsselskapet før tilbakelevering. Vi gjør oppmerksom
på at samtlige skader skal rapporteres inn til forsikringsselskapet så snart som mulig, og senest 30
dager fra skaden oppsto. I forbindelse med rapportering til forsikringsselskapet, må du også booke
tid på verksted for å utbedre skaden.

• Innsiden og utsiden skal være vasket og rengjort:
- All innredning, seter, gulv og matter skal være rengjort fra skitt og flekker.
- Om du har hatt husdyr i bilen må dette gis beskjed om ved tilbakelevering og alle spor etter dyr,
som for eksempel hår, skal være fjernet.
- Vær oppmerksom på at flekker fra drivstoff, fugler, asfaltflekker og annet som ikke går bort i
vanlig vask, skal fjernes umiddelbart når det oppdages, ellers kan dette skade lakken og føre til at
bilen må omlakkeres.

• Samtlige nøkler til bilen skal returneres, likeså alt tilbehør som for eksempel hengerfeste

• Påse at alle dokumenter for kjøretøyet er vedlagt, slik som service-og instruksjonsbok.

• Alt utstyr som fulgte med ved utlevering og som tilhører bilen skal returneres og være intakt. Dette kan
for eksempel være hengerfeste, vindusskjerming, lastenett, låshylse til hjulbolter, utstyr for hjulskift,
ladekabler, varseltrekant, førstehjelpsutstyr, refleksvest, mm.

• Slett alle lagrede adresser og oppkoblede telefoner fra navigasjonssystemet, samt media/telefon for din
egen integritets skyld og for å sikre ditt personvern.

• Kontroller at alle rom, slik som hanskerom, midtkonsoll, dørpaneler og bagasjerom er tømt for personlige
eiendeler som for eksempel SIM-kort, telefonladere og solbriller.

• Alt av eventuelle dekaler slik som logotyper o.l., skal fjernes før tilbakelevering.
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Normal eller unormal slitasje
På de kommende sidene tar vi en gjennomgang av normal, kontra unormal slitasje 

Inspeksjon av bilen 
Når du leverer tilbake bilen ved abonnementstidens slutt, gjennomgår bilen en teknisk inspeksjon hvor du 
anbefales å være tilstede. Ved overlevering, blir bilen inspisert av kvalifisert personell i henhold til de  
retningslinjer som fremgår av denne guiden. I forbindelse med denne inspeksjonen, blir det opprettet en  
returprotokoll. I protokollen fremkommer eventuelle skader utover normal slitasje og kostnaden for  
utbedring av disse. Eventuelle kostnader som påløper blir fakturert abonnementseier.

Hva er normal/unormal slitasje? 
Ved bruk av bilen vil det bli en viss slitasje. I denne guiden finner du beskrivelser på slitasje som kan anses 
som normalt, alternativt hva som kan anses som unormalt, for en bil som skal leveres tilbake etter at  
avtaleperioden er over. Husk at også utstyr som tilbehør, nøkler og annet som følger med bilen må 
returneres, ellers regnes mangelen på dette som unormal slitasje og vil faktureres abonnementseier.

Tar man hensyn til bilens alder og kilometerstand? 
Ja absolutt. En bil som er tre år gammel og har kjørt 100.000 km., vil ikke bli bedømt etter samme kriterier 
som en bil som kun er ett år og har kjørt 15.000 km. Bilens alder og kilometerstand påvirker bedømmingen 
av blant annet: 

• Riper i karosseriet
• Steinsprut

Uavhengig av alder og antall kilometer som kjøres under abonnementstiden, må allikevel alt utstyr som  
fulgte med ved utlevering og som tilhører bilen, returneres og være intakt. Det skal heller ikke være noen 
bulker, rifter i tekstiler/bekledning eller lignende skader - det betraktes alltid som unormal slitasje.

Bilen deles inn i to ulike, ytre klassifiseringsgrupper (se klassifisering 1 og 2 i bildet under). Det betyr at hva 
som klassifiseres som normal kontra unormal slitasje, kan variere ut i fra om skaden hører til den øvre eller 
nedre delen av den ytre klassifiseringen.

• Slitasje på tekstiler og innredning
• Slitasje på ratt og girspak
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Karosseri og lakk

Normal slitasje

• Utvendige, polerbare riper som ikke går ned til
grunningen.

• Enkel bulk eller en slagbulk i ytre klassifisering
2, som er mindre enn 20 mm og som kan utbe-
dres uten omlakkering (se side 8 med en kort
beskrivelse av ytre klasse 1 og 2).

• På støtfangere, grill og speiler:
- Riper og skraper som ikke går ned til

grunningen.
- Overfladiske riper mindre en 10 mm ovenfor
støtfangere bak som har oppstått
ved inn-og utlessing.

Unormal slitasje

• Riper som går ned till grunningen
- Du kan teste ved å dra neglen over ripen.
Dersom neglen hekter seg fast i ripen, er den
for dyp.

• Bulk/ripe avhengig av kilometerstand og/eller
alder på bilen.

• To eller flere bulker på samme overflate.

• Lakkskade der lakken har forsvunnet og grun-
ningen er synlig.

• På støtfangere, grill og speiler:
- Hull eller deformasjoner.
- Fler enn 5 steinsprutskader per 1 dm2.

Unormal

slitasje:

Dyp ripe ned til 

grunning

Bildeeksempel

Bildene over viser eksempel på to ulike typer av skader.
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Interiør

Normal slitasje

• Overfladisk smuss, flekker eller slitasje - uten-
revner eller lignende skader - som har satt seg
på setene grunnet normalt bruk og som kan
fjernes ved enklere vask.

• Slitasje hvor fargen har forsvunnet på grunn av
inn-og utstiging.

• Nedsittet og krøllete skinn som ikke er
sprukket.

• Trykkmerker i setenes stopping fra barnestol,
men hvor bekledningen er uskadd.

• Lettere smuss på innertak som kan fjernes ved
enklere vask.

• Merker i dørpanel som kan utbedres.

Unormal slitasje

• Dype revner og hull i tekstilbekledning,
innertak, bagasjerom eller annet tilsvarende
interiør.

• Slitasje etter barnestol hvor man ikke har
beskyttet bekledningen.

• Flekker, farge eller annen misfarging på
bekledningen.

• Meget skitten bekledning, innertak eller annet
interiør (inkludert lukt eller hår fra pelsdyr) som
ikke kan fjernes ved enklere vask, men som
krever maskinell rengjøring.

• Lukt og slitasje etter røyking i bilen.

Unormal

slitasje:

Slitasje etter

barnestol
Bildeeksempel Bildeeksempel

Bildene over viser eksempel på to ulike typer av skader.
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Dekk og felger

Unormal 

slitasje:

Materiale mangler

på felgen

Normal slitasje

• Minst 3 mm mønsterdybde for sommerdekk.

• Minst 4 mm mønsterdybde for vinterdekk.

• Slitte pigger eller manglende pigger på opptil
50% på piggdekk.

• Riper eller merker på en total overflate som
er mindre en 10-100 mm (maks 1-2 skadde
felger) avhengig av alder på bil og/eller kilome-
terstand.

Unormal slitasje

• Skadde dekk med rifter eller kuler.

• Punktering, skrue eller spiker i dekket eller
annet som gjør dekket ubrukelig.

• Materiale som mangler på felgen.

• Riper eller merker på en total overflate som
er større enn 10-100 mm (maks 1-2 skadde
felger) avhengig av alder på bil og/eller
kilometerstand.

Bildeeksempel Bildeeksempel

Bildene over viser eksempel på slitasje og eksempel på skade.
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Glass

Unormal 

slitasje:

Steinsprut gjennom 

materialet

Normal slitasje

• Steinsprut i frontruten, inntil 3 stykker, som:
- Er mindre enn 5 mm
- Ikke har gått igjennom rutens laminering
- Ikke sitter i førerens synsfelt
- Er fuktbeskyttet

• Steinsprut på frontlysglass som ikke har gått
igjennom materialet og som ikke påvirker
lysbildet.

Fargene i bildet under viser hvilke områder på 
frontruten som kan repareres og ikke. Stein-
sprutskader innenfor det røde feltet kan ikke 
repareres.

Unormal slitasje

• Steinsprut som har gått igjennom materialet,
uansett størrelse.

• Steinsprut i det røde feltet i henhold til bildet
under.

• Fler enn 5 steinsprutmerker på frontruten på
en overflate av 1 dm2 sett fra førerplassen.

• Steinsprut og slitasje som påvirker førerens sikt
(rødt felt).

• Slitasje etter viskerblad på front-eller bakrute.

• Sprekker i frontlysglass etter steinsprut eller
annen ytre påvirkning.

• Riper eller skader på frontlys i forhold til bilens
kilometerstand.

Bildeeksempel
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Leveringsprotokoll

Å gå igjennom før tilbakelevering 
I forbindelse med at du henter ut din nye bil vil du også få tilsendt en digital leveringsprotokoll fra Volvo.

Når det nærmer seg tiden for å lever tilbake bilen, ta frem din leveringsprotokoll - gjerne i god tid før 
tilbakeleveringen - og gå igjennom hva du trenger å levere tilbake samtidig med bilen.

Dersom du ikke finner din leveringsprotokoll, kan du ta kontakt med Care by Volvo sitt kundesenter  
carebyvolvo-no@volvocars.com og be om en kopi. Du vil få tilsendt protokollen digitalt og en beskrivelse av 
tilbakeleveringsrutinene i god tid før tilbakelevering.
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Lykke til med din nye bil!

Vi håper som sagt at du blir meget fornøyd med din nye bil og at den vil gi deg mange fine kjøreopplevelser 
fremover. Ikke nøl med å kontakte Care by Volvo sitt kundesenter dersom du har spørsmål. Kontaktinfo  
finner du på: https://www.volvocars.com/no/care-by-volvo/faq/#contact

God tur!



Care by Volvo
volvocars.no/care-by-volvo


