
1.  GENERELT

1.1    Disse vilkår for Din Bilpartner ApS, herefter benævnt DBP, gælder 
for alle ydelser mellem DBP og medlemmet, medmindre parterne 
skriftligt har indgået anden aftale, eller andet følger af ufravigelig 
lovgivning.

1.2   Aftalen træder i kraft, når medlemmet har givet samtykke til 
aftalen, og når DBP har godkendt medlemmet.

1.3   Det er en forudsætning for at være medlem, at medlemmet er 
kunde på et værksted i DBP regi, samt har fået foretaget et service- 
eftersyn efter fabrikkens forskrifter, på køretøjet inden for seneste 
12 måneder.

1.4   Medlemmet kan kun gøre brug af fordelskonceptet fra det værk-
sted som medlemmet er tilknyttet.

2. KONCEPT FORDELE OG FORBEHOLD:

2.1   Hente og bringe 
  Det værksted, som medlemmet er tilknyttet, henter og bringer 

medlemmets  bil, og kører medlemmet på arbejde eller hjem igen, 
hvis medlemmet bor indenfor en radius af 15 minutters kørsel 
fra værkstedet. Tilbuddet gælder kun ved serviceeftersyn efter 
fabrikkens foreskrifter.

2.2   Lånebil ved serviceeftersyn 
  Inkl. 50 km. kørsel om dagen. Ekstra km afregnes med +1 kr. pr. kørt 

km. Derudover lovpligtig selvrisiko på 75,- pr. dag, dog maks. 500,- 
som medlemmet selv afholder omkostningen til. Medlemmet af-
holder selv omkostningerne til brændstof i den pågældende periode. 
Medlemmet er forpligtet til at tegne en kaskoforsikring via værkste-
det. Værkstedet tager forbehold for, at alle lånebiler er i brug, og der 
er derfor ikke nogen garanti for, at der er lånebil til rådighed.

2.3   Adgang til akuttid 
  Det værksted, som medlemmet er tilknyttet, garanterer medlem-

met værkstedshjælp inden for 24 timer på alle hverdage. Garan-
tien gælder tjek af bilen og ikke evt. reparationer. Disse aftales 
hurtigst muligt med værkstedet efterfølgende. Akuttider kan kun 
bookes pr. telefon.

2.4   Skift af pærer 
  Medlemmet køber en pære hos det værksted medlemmet er 

tilknyttet, som skifter den uden beregning. Dette gælder dog ikke 
LED- eller xenonpære, og er under forudsætning af at det ikke 
tager mere end 20 min. at skifte pæren, eller kræver specialværk-
tøj og adskillelse af komponenter på bilen. Foretages på stedet 
eller efter aftale.

2.5   Skift af viskerblade 
  Medlemmet køber viskerblade hos det værksted medlemmet  

er tilknyttet, som monterer dem uden beregning. Foretages på 
stedet eller efter aftale.

2.6   Påfyldning af væsker mellem serviceeftersyn 
  Medlemmet køre forbi det værksted medlemmet er tilknyttet, 

inden for værkstedets åbningstid. Værkstedet fylder op på olie, 
kølervæske og sprinklervæske. Gælder dog ikke Adblue, brænd-
stof eller øvrige væsker på køretøjet. Opfyldning af top-up olie 
max. 2 gange årligt. Max 0,5 liter.

2.7   Skadesservice
  Får medlemmet en forsikringsskade, hjælper det værksted med-

lemmet er tilknyttet, medlemmet med vurdering af skadesom-
fang og korrekt indberetning til forsikringsselskabet. Gælder dog 
kun, hvis du har kaskoforsikring på din bil.

2.8   Vejledning ved køb af ny bil 
  Skal medlemmet have ny bil men er i tvivl om hvilken, kan med-

lemmet ringe til det værksted medlemmet er tilknyttet. Værk- 
stedets bileksperter hjælper medlemmet hurtigt videre.

3.  ERSTATNINGSANSVAR & ANSVARSBEGRÆNSNING

3.1   DBP er ikke ansvarlig for evt. skader, der er er opstået eller vil 
kunne opstå ved anvendelse af de 8 fordele som konceptet giver 
adgang til.

3.2   DBP er ikke ansvarlig for rådgivning givet at værkstederne, samt 
evt. økonomiske tab dette kan medføre medlemmet.

3.3   DBP tager forbehold for fejlskrift og slåfejl i egne forfattede tekster, 
vilkår, kampagnetilbud m.v., således at erstatningskrav eller 
afslag mod DBP ikke kan gøres gældende. DBP er endvidere  
berettiget til at ændre heri. Medlemmet opfordres til at foretage  
behørig korrekturlæsning.

4.  BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

4.1   Alle oplysninger om medlemmet, som DBP modtager på baggr-
und af aftalen, behandles fortroligt.

4.2   DBP indsamler og analyserer data om medlemmet, herunder, 
men ikke udelukkende til statistik, forretningsudvikling samt 
markedsføringsformål. Disse data tilhører alene DBP.

4.3   DBP har ret til at give værksteder adgang til data, der er indsamlet 
gennem konceptet. Dette sker dog under begrænsninger af at data 
ikke forlader DBP systemplatform eller tilhørende services.

4.4  DBP har ikke ret til at sælge dataen til 3 part.

4.5   Yderlige forhold er gældende i henhold til persondatapolitik der 
forfindes på www.dinbilpartner.dk/personoplysninger

5.  ØVRIGE AFTALEVILKÅR

5.1   DBP forbeholder sig retten til at ændre i betingelser med 14 dages 
varsel.

5.2   DBP forbeholder sig retten til at opsige et medlem uden varsel, 
eller yderliger årsags begrundelse, hvis medlemmet ikke over-
holder betingelserne samt forudsætninger for at være medlem  
i konceptet.

BETINGELSER


