
24-timers nødtelefon 
og garantiordninger 
Når uhellet er ute, eller bilen stopper - ring 915 04 444 
(fra utlandet +47 915 04 444)

For Volkswagen ID.-familien - ring 22 22 00 82 
(fra utlandet +47 22 22 00 82)



Hjelp fra redningstjenesten 
- SOS internasjonal veihjelp

Volkswagen ID.-familien leveres fra fabrikk med 3 års mobilitetsgaranti. 
Vår samarbeidspartner er SOS internasjonal veihjelp og hjelp tilkalles ved å ringe: 
 
I Norge: 22 22 00 82 
Fra utlandet: + 47 22 22 00 82 
 
Startavgift kr. 0,45. Minuttakst kr. 0,32 for oppringninger fra fasttelefon i Norge. 
Dette nummeret kan også benyttes for å få hjelp selv uten gyldig mobilitetsgaranti, 
men da vil bileier bli belastet kostnadene for assistansen.

24-timers nødtelefon for ID.-familien - ring 22 22 00 82 (fra utlandet +47 22 22 00 82)



Volkswagen 24–timers mobilitetsgaranti 
Med Volkswagen Mobilitetsgaranti vil du ved eventuell driftsstans (uforutsett stopp 
underveis) få hjelp på stedet kostnadsfritt, eller om nødvendig inntauing til nærmeste 
Volkswagen-forhandler. Hvis ikke bilen kan repareres umiddelbart, vil du få dekket 
kostnader for erstatningsbil i inntil 3 dager eller overnatting i inntil 3 netter for både 
sjåfør og passasjerer. 
 
 
Internasjonalt 
Volkswagen Mobilitetsgaranti gjelder i Vest-Europa og mange av de østeuropeiske 
landene. 
 
 
Hvis andre uhell inntreffer 
Ved skade og dersom eventuelle andre uhell inntreffer, hjelper SOS internasjonal deg 
med det praktiske ved å få bilen fraktet til verksted og rekvirering av leiebil ved behov. 
Kostnadene ved inntauing og eventuelt rekvirering av leiebil ved skade dekkes av 
bileiers forsikring eller bileier.

24-timers nødtelefon for ID.-familien - ring 22 22 00 82 (fra utlandet +47 22 22 00 82)



Når uhellet er ute: 
Ring 915 04 444 og vi hjelper deg med det praktiske, både ved driftsstans og skade, ved å 
få bilen tauet til verksted og rekvirering av leiebil ved behov. Volkswagen nødtelefonnr. 
915 04 444 ordner det praktiske, men kostnadene ved inntauing og eventuelt rekvirering 
av leiebil ved skade dekkes av bileiers forsikring eller bileier. 
 
Ved motorstopp/driftsstans: 
Ring 915 04 444 og vi sørger for hjelp på stedet, eventuell inntauing til nærmeste 
Volkswagen merkeverksted og rekvirering av leiebil eller sted for overnatting 
til bilen er i orden. 
 
24-timers mobilitetsgaranti: 
Alle nye Volkswagen personbiler leveres automatisk med 24-timers mobilitetsgaranti, 
som gjelder frem til første service. Kan ikke Volkswagenverkstedet reparere bilen 
umiddelbart, dekkes gratis leiebil med fri kjørelengde i inntil 3 dager (unntatt drivstoff) 
for personbil. 
 
Alle Volkswagen personbiler fra modellår 1986 kan ha/få mobilitetsgaranti, forutsatt at 
Volkswagen sitt serviceprogram følges og at anbefalte reparasjoner blir utført. 
 
24-timers mobilitetsgaranti trer i kraft dersom tekniske problemer gir deg uforutsett 
stopp underveis. Den dekker da gratis inntauing til nærmeste Volkswagenverksted, 
eller reparasjon på stedet hvis dette lar seg gjøre. Smådeler er inkludert.

24-timers Volkswagen nødtelefon

1 Fra utlandet: +47 915 04 444  
Startavgift kr. 0,45. Minuttakst kr. 0,32 for 
oppringninger fra fasttelefon i Norge.

24-timers nødtelefon for bensin og dieselmodeller (inkl. Volkswagen e-Golf og e-up! range)



Ring 915 04 4441 og Volkswagen hjelper deg døgnet rundt, enten du har skadet bilen 
eller fått motorstopp slik at  du ikke kan kjøre videre.

 
 
Er det mer hensiktsmessig å vente på bilen, dekker mobilitetsgarantien overnatting på 
hotell for både fører og passasjerer i 1 døgn. 
 
Kostnadene for reparasjon av feilen som er årsaken til driftsstansen, dekkes ikke av  
mobilitetsgarantien. Her foretas de samme vurderinger som ved et vanlig 
verkstedbesøk som ikke er forårsaket av uforutsett stopp. 
 
24-timers mobilitetsgaranti er et samarbeid med Viking Redningstjeneste, og hjelp 
tilkalles ved å ringe 915 04 444. Dette nummeret kan også benyttes for å få hjelp selv 
uten gyldig mobilitetsgaranti, men da vil bileier bli belastet kostnadene for assistansen. 
 
Serviceheftet med stempel fra siste service er å betrakte som et verdidokument som 
bør ligge i bilen. 
 
Hjelp til skift av et defekt hjul eller starthjelp dekkes av Mobilitetsgarantien.  
Andre selvforskyldte uhell som drivstoffmangel, feilfylling eller utelåsing, dekkes ikke.  
Det samme gjelder ved kollisjon, utforkjøring, drivstoffmangel på grunn av is/voks- 
dannelse i drivstoffsystemet eller driftsstans med bakgrunn i reparasjoner utført ved et 
ikke-merkeverksted.

24-timers nødtelefon for bensin og dieselmodeller (inkl. Volkswagen e-Golf og e-up! range)



5 års Norgesgaranti 
Garantien gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer, og 

gjelder for biler importert av Harald A. Møller  AS. 
For at garantien skal være gjeldende må service, vedlikehold og reparasjoner til 
enhver tid utføres i henhold til Volkswagen sine fastsatte normer. 
Direkte slitasjedeler og justeringsarbeider er unntatt fra garantien. 
 
 

5 års Norgesgaranti på Volkswagen originaldeler® 
Garantien gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer, 
og gjelder for deler importert av Harald A. Møller AS. Direkte slitasjedeler er unntatt 
fra garantien. 
 
 

Lakkgaranti 
Alle nye Volkswagen personbiler garanteres i 3 år fra leveringsdato mot skader i 
lakken som kan føres tilbake til feil i produksjonen. Skader som er oppstått på grunn 
av ytre påvirkning, faller naturlig nok utenfor garantien. Vedlikehold av lakken i 
henhold til bilens instruksjonsbok forutsettes. 
 

12 års garanti mot gjennomrusting 
Alle nye Volkswagen leveres med 12 års garanti mot gjennomrusting av karosseriet. 
Med gjennomrusting menes her at det er oppstått hull i karosseriplatene som har 
utviklet seg innenfra (fra hulrom) som ikke kan forventes å bli oppdaget tidligere i 
forbindelse med lakkvedlikehold ihht anbefalinger i bilens instruksjonsbok. 
Skadene må ikke være forårsaket av ytre påvirkning.

Volkswagen garantiordninger 
for nye biler registrert 1. gang etter 01.01.2011

“I hht. Norsk Kjøpslov / Forbrukerkjøpsloven er lengstefrist  
for reklamasjon inntil 5 år ved forbrukerkjøp.”
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