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albjerk.no 

Sjekkliste ved levering av bil 
• Fjern alle personlige eiendeler, sørg for at bilen er normalt rengjort 

 
• Bilen leveres med nok drivstoff eller batterikapasitet til intern håndtering. (20 km rekkevidde)  

 
• Slett din brukerprofil i bilen  

OBS! Eventuell pinkode må oppgis ved levering 
 

• Slett din bil fra App; Mitt Bilhold, MyAudi, Car-net eller Skoda Connect  
OBS! Det holder ikke å kun slette appen 

 
• Har du glasskade, husk skademelding! 

OBS! Uten skademelding faktureres kr 500,- for skader som kan repareres. Ved ruteskift må vi ha skademelding, 
egenandelen faktureres i henhold til forsikringens vilkår som påkost eller av skadeavdelingen. 

 
• Skademelding for tapte nøkler eller karosseriskader. Husk å oppgi skadenummer ved levering 

OBS! Egenandel faktureres i henhold til forsikringens vilkår som påkost eller av skadeavdelingen 
 

• Utbedring evt. unormal slitasje 
OBS! Ved utbedring av lakk og karosseri må kvittering medfølge for garantiansvar 

 
• Service / vedlikehold. Sjekk at bilmappe med servicehefte og instruksjonsbøker ligger i bilen 

OBS! Dokumentasjon på utførte punkter kreves for service utført av annet verksted. Kvittering er ikke god nok 
dokumentasjon 

 
• Alle nøkler, evt. fjernkontroll tilleggsvarmer skal leveres 

OBS! For Audi må også nøkkelstrips leveres. (Kode til MyAudi/Nøkkelkode etc. Tapt strips = påkost kr 1000,-) 
 

• Sommer og vinterhjul med felg, leveres uten skader og lovlig mønster 
OBS! Bilen skal leveres med samme utstyr som da du fikk bilen utlevert.  
(Gjelder ikke spesialavtaler som f.eks. innredning i nyttekjøretøy som leases ned til kr 0,- over 36 mnd) 

 
• Sjekk at reservehjul/originalt reparasjonssett er komplett 

 
• Originalt verktøy, jekk og hjulverktøy er komplett 

 
• Bagasjeskjuler/ Hattehylle / Sikkerhetsnett / Tøymatter / Bagasjeromsmatte / Takstativ / Skiboks / Annet utstyr som 

fulgte bilen  
 

• Avtagbart tilhengerfeste, og tilhørende nøkler 
 

• Varseltrekant og refleksvest 
 

• Original lader, ladekabler og tilhørende oppbevaringsposer/koffert  
OBS! Pinkode må oppgis ved tilbakelevering 

 
• Fjern Autopass® brikken 

OBS! Abonnement må avsluttes eller flyttes til ny bil innen tre virkedager. 
Dersom du tar ut brikken uten å si opp avtalen, må du betale for passeringene til ny eier.  

 
• Slett parkeringstjenester med automatisk trekk ved skiltavlesning (f.eks. Onepark)  

 
 
OBS!  
Alle merker kan leveres på Åssiden, avtal gjerne tilbakelevering med din selger eller leasingkoordinator slik at det ikke blir noen 
misforståelser. Tilbehør som ikke er levert innen tre virkedager vil faktureres som påkost. 
 
Det er påbudt å ha forsikring for alle registrerte kjøretøy, også etter tilbakelevering av leasingbil. 
Fra 1. januar 2018 ble årsavgiften erstattet av en trafikkforsikringsavgift som kreves inn av forsikringsselskapene sammen med 
forsikringspremien. Har du ikke gyldig forsikring, vil du få gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret (ihht. bilansvarsloven §15). 
Forsikringen vil avsluttes automatisk så snart Albjerk Bil får avregistrert kjøretøyet, normalt 1-2 virkedager etter tilbakelevering. 
 
Sjekklisten er ment som et hjelpemiddel ved levering av bil, Albjerk Bil kan ikke holdes ansvarlig dersom det er forhold som ikke 
er omtalt her. Albjerk Bil AS har ikke ansvar for påløpte utgifter til f.eks bompasseringer eller parkering etter levering av bil. 


