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VILLKOR - GARANTI MOT DOLDA FEL
Då en båt byter ägare, kan Alandia’s Försäkring omfatta Garanti mot dolda fel
efter särskild prövning. Dolda Fel Garantin bidrar till att öka tryggheten vid köp av
begagnad båt. Garantin täcker dolda fel som inte upptäcks vid besiktningstillfället.
Garantin förmedlas av utvalda sammarbetsparters till Alandia Försäkring.
1. För vem gäller garantin?
Garantin gäller för den nya ägaren och ingår som
en del i den nya ägarens båtförsäkring.

2. Garantins giltighetstid
Garantin är i kraft 12 månader räknat från att
äganderätten övergått på köparen och Alandia
beviljat försäkring.

3. Garantins omfattning och begränsningar
űű Garantin gäller för den båt som anges i den nya
ägarens försäkringsbrev.
űű Garantin omfattar nedan nämnda fysiska fel eller
skador som inte har gått att upptäcka vid besiktningstillfället.
űű Garantin omfattar dolda fel i skrov, däck, elektronik och övrig utrustning som normalt behövs
för att framföra båten.
űű Motor och drivlina omfattas till en ålder om
högst 15 år och där tillverkarens rekommendationer för underhåll och service följts.
űű Frånsett motor och drivlina är åldersbegränsningen i denna garanti 25 år.

űű Garantin täcker fel vars kostnad överstiger 5%
av försäkringsbeloppet, lägst 50’ SEK att åtgärda.
Köparens egen andel av kostnaden är 5% av
försäkringsbeloppet, lägst 50’ SEK och högst100’.
Maximal ersättning enligt garantin är sammanlagt 25% av försäkringsbeloppet antecknat i giltigt
försäkringsbrev, dock högst 1.000’ SEK.
űű Garantin omfattar inte dolda skador, fel eller
brister som andra försäkringar kan förväntas
omfatta.
űű Garantin omfattar inte skador till följd av förorenat (kontaminerat) bränsle.
űű Normalt slitage omfattas inte av garantin.
űű Garantin gäller för serietillverkade båtar.
űű Garantin är inte tillämplig på vattenskoter,
trä- och stålbåtar eller för båtar som används
i yrkesmässig trafik eller därmed jämförbar
verksamhet. Garantin omfattar inte rättsliga fel
eller rådighetsfel.
űű Säljaren garanterar med sin underskrift att kända
fel har redovisats i köpehandling.

GARANTI MOT DOLDA FEL
Garantin som täcker fysiska fel eller skador
i skrov, däck och elektronik som inte har
gått att upptäcka vid besiktningen.

űű Båten skall ha genomgått besiktning av auktoriserad besiktningsman i samband med
ägarbytet. Besiktningsprotokollet skall vara utan
anmärkning vid tidpunkten för besiktningen.
űű Vid övertagandet skall maskin och drivlina ha
genomgått service som dokumenterats.

4. Då ett dolt fel upptäcks
Då ett dolt fel upptäcks ska det så fort som
möjligt anmälas till Alandia. Försäkringstagaren
ska lämna handlingar och uppgifter till Alandia
som styrker att skadan eller felet utgör ett
ersättningsgillt dolt fel och att det dolda felet
upptäcktes inom garantitiden.

5. Beräkning och utbetalning av ersättning
Alandia avgör från fall till fall hur ett dolt fel
ersätts. Ersättning kan ges som en kontantersättning eller genom att ersätta med en
likvärdig del. En del som inte kan repareras eller
ersättas med en likvärdig, ersätts med marknadsvärdet. Med marknadsvärde avses kostnaden för
att köpa en likvärdig del i samma ålder och skick.
Alandia fattar skadebeslut och betalar ersättning
senast 30 dagar efter att de uppgifter och handlingar som fordras av Alandia har lämnats in.

6. Hänvisning till Alandias båtförsäkringsvillkor
För garantin tillämpas i övrigt Alandias Båtförsäkringsvillkor.
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