
Vi är med 
dig hela 
vägen!

Information till 
dig som förare



Det är en stor glädje att kunna 
hälsa dig välkommen som kund 
hos Athlon! 

I denna broschyr hittar du viktig 
information som kan bli relevant 
under samarbetsperioden.

Vi jobbar 
för dig

Din integritet är viktig för Athlon. Vi vill vara transparenta angående 
hur vi samlar personuppgifter, för vilka ändamål vi använder 
personuppgifter och dina rättigheter till att kontrollera dina
personuppgifter. Du hittar vår integritetspolicy på 
https://www.athlon.com/se/privacy-policy
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Användning av 
bilen 

Äganderätten till bilen tillhör Athlon Sweden AB 
(kallat Athlon). Du får därför inte hyra ut i andra hand,
pantsätta eller sälja bilen. 

I det avtal som har tecknats, har företagets medarbetare 
och deras familjer rätt till normal användning av bilen. 
Om användningen av bilen överlåts till andra, som ovan 
nämnts, ska kunden säkerställa att föraren är innehavare av 
ett lagligt körkort. 

OBS! Nämnda regler om nyttjanderätten är gällande om 
inget annat avtalats i Ert företags “Bilpolicy.”

Äganderätt

Användande-
rätt

Köra i utlandet
Bilen får användas på offentliga vägar i 
Sverige och i utlandet. Vid körning i 
utlandet ska följande medtagas:

1. En kopia av registreringsbevis del 1. 
 Kontakta Athlon senast 4 veckor innan      
 avresa om sådan inte finns. 
2. Utlandstillstånd utfärdat av Athlon. 
 Kontakta Athlon senast 4 veckor innan  
 avresa om sådant inte finns.

3. Grönt kort (vid körning i vissa länder). 
 Beställ det gröna kortet från Athlon i 
 god tid innan avresa om du ska köra i 
 något av länderna nedan:

Albanien
Azerbajdzjan
Bosnien-Hercegovina
Iran
Israel
Nordmakedonien
Marocko
 

Moldavien 
Montenegro
Ryssland
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Vitryssland
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Servicevillkor och omfattning
• Landstäckande serviceavtal
• Inkl. sommar- och vinterdäck
• Ersättningsbil ingår vid 
 service & reparation

Serviceavtalet omfattar alla 
instruktions- och, enligt serviceboken, 
anförda servicebesiktningar samt 
reparation vid normalt slitage.

(Vänligen hör av dig till Athlon för att säkerställa vad som ingår i just ditt avtal.)

Service 
och underhåll
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• Kontakta auktoriserad märkesverkstad.
• Vid tidsbokning, meddela att det finns avtal 

      med Athlon. 
• Be verkstad kontakta Athlon för referensnummer.
• Ta med serviceboken vid varje service

 (om fysisk sådan finns). 

För att du inte ska debiteras några kostnader är det viktigt 
att service sker i enlighet med tillverkarens angivna 
tids- och milintervaller samt att verkstaden erhållit 
rekvisition från Athlon. 

OBS! Du som förare får inte godkänna eller beordra igång 
reparationer utan att verkstaden har kontaktat Athlon först.

Athlon kommer att meddela dig i god tid när det är dags 
för besiktning av din bil och skicka en rekvisition. 
Rekvisitionen ska medtas till besiktningen. När du bokar, 
vänligen uppge att du är fakturakund samt Athlons 
kundnummer hos aktuellt besiktningsföretag.

Bilprovningen
0771 - 600 600
www.bilprovningen.se
Kundnr: 20 23 23 

Carspect
0771 - 44 22 33
www.carspect.se
Kundnr: 66679097

Besikta   
0774 - 400 800  
www.besikta.se
Kundnr: 20 23 23 

Opus Bilprovning
Bokning och kundtjänst
kundtjanst@opusbilprovning.se
Kundnr: 20 23 23

När det är 
dags för
service

Besiktning

8



• Underredsbehandling (rostarbete), karosseri- och
 lacksskador (målningsarbete). 
• Reparation och montering av tillbehör och
 extrautrustning, inredning och polstring.
• Tvätt och kosmetiskt underhåll, 
       bränslepåfyllning och extra påfyllning av olja,      
 spolarvätska, AdBlue, kylarvätska och liknande 
 vätskor mellan de i producentens servicehäfte,   
 föreskrivna servicebesiktningarna.
• Skador och reparationsmässiga konsekvenser
 som följd av användarens misskötsel eller   
 oaktsamhet.
• Lånebil till förfogande vid reparation av plåtskador 

(om inte det har tecknats ett specialavtal om detta).
• Reparationer som följd av användarens eller
 tredje mans bristande eller felaktig påfylling av   
 drivmedel eller andra vätskor och tillsatser.
• Skador som är eller kunde vara täckta
 försäkringsmässigt eller av vagnskadegarantin   
 på bilen (ex. strålkastarglas, frontrutor m.m),   
 avsaknad av eller bidrag till körning under 
 reparation (om inte det har tecknats ett 
 specialavtal om detta).
• Alla uppkomna kostnader vid punktering.
• Förhållanden som är orsakade av strejker eller
 annan form av force majeur.

Detta ingår 
inte i
service-
avtalet

Däckbyte Vid säsongsbyte av däck, kontakta din närmaste Däckia 
eller Euromaster verkstad.

Vid köp av vinterdäck samt nyköp av däck på grund av 
slitage, kontakta Athlon för anvisning samt rekvisition. 
Alla däckköp kräver rekvisition från Athlon. Däckköp 
gjorda utan rekvisition kommer att debiteras kunden. 

Vid nyköp av vinterdäck kontakta Athlon minst två veckor 
innan behov uppstår. 
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Om olyckan är 
framme
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Vid olycka efter de tre första åren:
1.  Kontakta Moderna Försäkringar och  
 ange ditt registreringsnummer. Du  
 får då ett skadenummer av Moderna  
 Försäkringar.
2. Kör till auktoriserad verkstad och  
 uppge ditt skadenummer. 
3. Be verkstaden att kontakta Athlon.
4. Efter 3 år är bilen helförsäkrad via  
 Moderna Försäkringar. 

OBS! Alla skador måste anmälas inom 
två veckor från skadetillfället. 

Vagnskador Personbil

Vid olyckor under de tre första åren:
Under de tre första åren åtgärdas 
vagnskador såsom kollision, viltolycka 
etc. via biltillverkarens 
vagnskadegaranti.
 
1. Vid en singelolycka, gör en 
      skadeanmälan till biltillverkarens 
       försäkringsbolag – 
 gäller under de tre första åren* 
 (gäller ej transportbilar).
 Finns det en motpart inblandad vid  
 olyckan måste även anmälan ske till  
 Moderna Försäkringar.
 OBS! Motparten måste också göra  
 en anmälan till sitt försäkringsbolag. 
2. Kör till auktoriserad verkstad och  
 uppge skadenummer från 
 försäkringsbolaget.
3. Be verkstaden kontakta Athlon.

Vid olycka med transportbil - vänligen 
kontakta Moderna Försäkringar.

Moderna Försäkringar 0200 - 212 120

* Kontrollera med Athlon vilken försäkring som gäller i ditt avtal.
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Försäkring
Audi Försäkring   0770 - 110 210  www.audibilforsakring.se 

BMW Försäkring  08 - 541 706 90  www.bmworiginalforsakring.se 

Ford Försäkring  08 - 541 705 75  www.fordforsakring.se 

Kia Motors  08 - 541 705 36  www.kiabilforsakring.com 

Mercedes-Benz Försäkring 08 - 541 707 40  www.mercedes-benz.se/forsakring 

Mitsubishi Motors  0771 - 111 110   www.mitsubishimotors.se 

Skoda Försäkring  0770 - 110 350  www.skodabilforsakring.se 

Volvia   031 - 345 69 10  www.volvia.se 

VW Försäkring  0770 - 110 140  www.volkswagenbilforsakring.se

Vid akuta fall utomlands ring SOS International  Moderna Försäkringar

+46 (0)8 562 833 83     0200 - 212 120

+45 701 050 50     www.modernaforsakringar.se



13

Moderna Försäkringar
Övriga skador såsom glas, stöld och brand ingår i en halvförsäkring från 
Moderna Försäkringar. 

Moderna Försäkringar 
0200 - 212 120 
www.modernaforsakringar.se

Glasskada
Vid stenskott, kontakta någon av våra samarbetspartners som har avtal med Moderna 
Försäkringar. För att reparationen ska bli bra måste stenskottet vara så rent och färskt 
som möjligt. Skadeanmälan görs direkt hos bilglasmästaren. 

CarGlass  Glaskedjan  Ryds Bilglas 
020 - 575 575  0104 - 94 09 90  0771 - 411 411
www.carglass.se  www.glaskedjan.se www.rydsbilglas.se

Bilinbrott
Vid bilinbrott eller annan skadegörelse på bilens glasrutor kan en bilglasmästare 
kontaktas (se ovan) för hjälp med att tillfälligt plasta igen öppningen. Vid bilinbrott 
samt skadegörelse ska alltid en polisanmälan upprättas. 

Bärgning
1:a hand: bärgning via märkesavtal, se bilens instruktionsbok.
2:a hand: Assistancekåren 020 - 912 912.

Audi  020 - 61 50 55 Mitsubishi 020 - 23 50 23 
BMW  020 - 21 00 00  Skoda  020 - 72 70 70
Ford  0771 - 81 80 00  Volkswagen 020 - 66 55 00
Kia  0770 - 117 000  Volvo  020 - 55 55 66
Mercedes-Benz  020 - 78 44 78

Försäkringstagare
Athlon Sweden   040 - 94 75 40 (mån-fre kl.8-17)
Agnesfridsvägen 185a  020 - 22 44 66 (övriga tider)
213 75 Malmö

Övriga skador



14



15

För att återlämna din bil, kontakta Athlon för instruktioner.

När bilen återlämnas:
Bilen ska vara rengjord på in- och utsidan utan 
klisterdekaler eller dylikt. Glöm inte att inkludera:
• Sommar- och vinterdäck.
• Komplett ifylld serivce- och instruktionsbok.
• All övrig utrustning som levererats tillsammans med
      bilen som t.ex. lastbågar, takbox, extraljus, DVD- 
      skärmar, hundgaller etc. 
• Samtliga utlevererade nycklar.
• Glöm inte att läsa av mätarställningen.

Bilens skick genomgås av en oberoende part för 
bedömning med hänsyn till antal körda mil 
samt bilens ålder. 
När det gäller skador på bilen förpliktar sig kunden att 
skriva under en skadeanmälan till försäkringsbolaget eller 
att gottgöra utgiften till Athlon vid särskild avräkning. 
Detta gäller också vid skador som normalt inte täcks av 
försäkringsbolaget. 

Exempel på skador som är anmälningspliktiga:
• Repor: en ändring i lacken, så att man tydligt kan märka 

den med en nagel, dvs. att repan är så djup att den inte 
försvinner vid polering.

• Bucklor: ändringar i bilens plåtdelar.
• Andra skador: skador som är förvållade av 
 eftermonterad utrustning. Stenslag, spruckna rutor,  

 skadade lister, skadad inredning, kantstötta fälgar m.m.

Till vem ska bilen återlämnas?

Återlämning



Athlon Sweden 
Agnesfridsvägen 185 a

213 75 Malmö

Athlon Sweden
Stockholm Frösundaviks Allé 15

169 70 Solna

040 - 94 75 40

Orgnr: 556667-9097

kundservice.se@athlon.com

LinkedIn: Athlon Sweden

www.athlon.com/se


