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BILAGA 1 - TILLBAKALÄMNING AV MERCEDES-BENZ PERSONBIL 
Med detta dokument vill vi ge dig information om de rutiner som gäller vid återlämnande av din Mercedes-Benz samt göra dig 

uppmärksam på de villkor som då tillämpas. Allt för att du skall vara väl förberedd inför återlämnandet. Kom ihåg att tömma 

bilen på personliga ägodelar. En inspektion görs av bilen vid återlämnandet. Du kommer att få skriva under ett testprotokoll 

som visar resultat av denna. Vi använder försäkringsbolagens KABA-system för prissättning av eventuella skador för att du skall 

känna dig trygg i att du får en objektiv och rättvis prissättning. Vid avtalets slut skall fordonet återlämnas till en av leasegivaren 

angiven plats. 

 

Vi vill därför göra dig uppmärksam på följande: 

 Service enligt servicebok skall vara utförd vid inspektion och återlämning samt dokumenterad i enlighet med 

bestämmelser härom. Bristande dokumentation eller att hyresgivarens föreskrifter om service inte uppfyllts innebär 

en debitering av 10 000 kronor per utebliven service. 

 Bilen ska vid granskning och återlämnande vara tvättad och städad.  

 Medverka vid granskningen eftersom testprotokollet skall underskrivas av dig som hyrestagare. 

 Transport av bilen till närmaste Mercedes-Benz agent ska ske av hyrestagaren till bilen. 

 Om eventuell skadeanmälan saknas vid tidpunkten för återlämnandet kommer hyrestagaren av bilen att  

debiteras hela kostnaden för reparationerna. Mercedes-Benz kommer inte att efterlysa några skadeanmälningar,  

utan bilen repareras omgående. 

Vi ber dig se till att med bilen levererade tillbehör och dokument medföljer denna vid återlämnande samt att dess skick 

därvid uppfyller nedan. Vid påföljd sker extra debitering. 

 Standardutrustning samt extrautrustning som monterats innan bilen levererades. 

 Däck med 3 millimeters mönsterdjup. 

 2st bilnycklar. 

 Bilens registreringsbevis – del 1. 

 Servicebok (ifylld och stämplad av auktoriserad verkstad) samt instruktionsböcker.  

 Komplett uppsättning av navigations-cd samt dvd-skivor, i de fall detta ingår vid leverans av bilen. 

 Reservhjul eller ”TIREFIT”. 

 Förstahjälpen låda, samt eventuell verktygslåda. 

Vid inspektion av bilen skiljer vi mellan två olika sorters slitage. Acceptabelt slitage uppstår till följd av vanlig användning och står 

i relation till bilens ålder och körsträcka. Ej acceptabelt slitage måste du betala för. Om skadan repareras som försäkringsskada 

krävs det en godkänd skadeanmälan vid återlämningstestet. Nedan beskrivs skillnaden mellan vad som betraktas som acceptabelt 

slitage och ej acceptabelt slitage. 

 

 Acceptabelt slitage Ej acceptabelt slitage 

Däck* - Lagliga däck (minimum 3 mm 

däckmönster) på alla hjul samt 

vinterhjul  

- Däckmönsterdjup mindre än 3 mm  

- Ojämnt slitage på däck 

- Sprickor, bulor      

- Felaktig storlek, dimension 

- Olika däckfabrikat på axlarna      

- Regummerade däck  

Fälgar* - Ytliga repor och rispor 

- Ytliga repor i lackeringens ytskikt 

- Djupa rispor  

- Deformationer 

- Sprickor     

- Delar som saknas 

 

*Gäller för sommar- såväl som vinterhjul. Oavsett årstid så ska samtliga finansierade uppsättningar hjul kunna uppvisas i samband 

med återlämningen. Den uppsättning som ej sitter på bilen vid återlämningstillfället ska förvaras på ett sätt som inte smutsar ner 

eller skadar fordonet – om möjligt i bagageutrymmet och lämpligen i däckpåsar. 
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 Acceptabelt slitage Ej acceptabelt slitage 

Interiör - Naturligt slitage på överdrag, mattor, 

skyddsmattor och utrustning som 

motsvarar bilens ålder och 

mätarställning 

- Nedsmutsning som motsvarar bilens 

ålder 

- Extrem nedsmutsning 

- Brännmärken/hål 

- Spår av rök 

- Sprickor och repor 

- Stark lukt (exempelvis av hund) 

- Synliga markanta ändringar, som hål efter 

borttagen eftermonterad utrustning (till exempel 

telefonhållare eller navigationsutrustning) 

Karosseri - Mindre märken och ytliga repor på 

karossen som kan lagas genom 

mekanisk polering 

- Utvändiga bucklor 

- Invändiga bucklor till följd av transport av icke-

fastspänt gods 

- Skador från olyckor som inte har reparerats 

- Reperationer som inte är fackmannamässigt 

korrekt utförda 

- Skador på bilens underrede 

Lackskador - Repor i ytlacken från tvätthall - Skador som medför att bildelar måste lackeras 

om, exempelvis på grund av att tidigare 

reparationer är undermåligt utförda, fördjupningar 

orsakade av polering, insjunken lack, 

orenheter/luftfickor i lacken       

- Alla utifrån kommande rostangrepp 

- Lackskador till följd av rostangrepp som orsakats 

av till exempel fågelträck eller kåda 

- Lackreparationer som inte överensstämmer med 

bilens originallack och/eller har avvikande färg 

Mekanik - Slitage som motsvarar bilens ålder och 

mätarställning 

- Mindre olje-/vätskenedsmutsning i 

motorrummet till följd av normal 

påfyllning 

- Olje- och vätskeläckage 

- Bristfällig dokumentation i serviceboken i 

samband med service/underhåll 

- Föreskriven service har ej utförts      

- Försämring av körduglighet 

Repor - Repor i ytlacken som kan tas bort 

genom mekanisk polering 

- Repor som gått igenom lacken ner till bilens 

underlack/grundlack och därmed inte kan poleras 

bort 

- Områden med många repor som inte är möjliga att 

polera bort vid en ordinarie rekonditionering 

Stenskott/ 

Rutor 

(fönsterrutor 

och lampor) 

- Små områden med stenskott i 

förhållande till bilens ålder och 

mätarställning, såvida bilens underlack 

inte har tagit  

skada      

- Högst tre stenskott större än 3 mm per 

område (motorhuv, dörrar, tak, 

baklucka, kofångare), samt totalt tio 

stenskott per område som är mindre än 

3 mm i diameter 

- Reparerade stenskott som inte påverkar 

förarens synfält 

- Område med fler än tio stenskott samt områden 

med fler än tre stenskott som är över 3 mm i 

diameter 

- Skador som påverkar bilens körduglighet eller gör 

att bilen underkänns vid besiktning 

- Oreparerade stenskott över 5 mm 

- Stenskott som påverkar förarens synfält och 

därmed gör att bilen inte kan besiktigas   

- Sprickor och repor 

 

Reparationer som utförts innan återlämnandet skall vara fackmannamässigt utförda och av ett företag som har kompetens att 

utföra avsedda reparationer.  

 

 


