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Garanti på højvoltsbattriet 
til PHEV-modeller fra Audi

1. Som supplement til Audis garanti, yder   
 AUDI AG i forbindelse med nye bilers højvolts 
 batteri 8 års eller 160.000 kilometers garanti,  
 alt efter hvilken af de to ting, der indtræder  
 først, på alle materiale- eller produktions 
 mæssige mangler.
2. En forringelse af batteriets kapacitet i garanti 
 perioden er komponentbetinget og udgør ikke  
 en mangel i henhold til nærværende garanti.
3. Garantien på højvoltsbatteriet gælder ikke,  
 hvis manglen er opstået ved, at batteriet ikke  
 er blevet anvendt, behandlet eller vedligeholdt  
 korrekt. Dette gælder særligt opladning af  
 batteriet.
4. Bortset fra garantiperioden gælder alle ovenfor  
 beskrevne bestemmelser for Audi garanti 
  (forudsætninger, retningslinjer for mangelfrie  
 produkter, årsager til udeluk kelse, afvikling af  
 krav, garantiperiodens ikrafttrædelse og 
 begyndelse, område, hvor garantien gælder  
 etc.) også for højvoltsbatteriet.

Garanti på højvoltsbatterier til BEV-modeller fra 
AUDI AG

1. Som supplement til Audi nyvognsgarantien  
 giver AUDI AG køberen af en ny Audi   
 e-tron en garanti på højvoltsbatteriet på 8 år  
 efter første udlevering eller for de første  
 160.000 km, afhængigt af hvilken af disse der  
 indtræder først, for så vidt angår alle mangler  
 i materiale og produktion og i tilfælde af et for  
 stort kapacitetstab (se i denne forbindelse  
 punkt 2). Der er altid tale om en garantisag,  
 som berettiger kunden til at kræve mangel- 
 afhjælpning uden beregning, hvis batteriets  
 restenergiindhold falder til under 70 % i forhold  
 til  udleveringstilstanden. Hvis der er tale om en  
 garantisag, er der et krav på mangelafhjælp- 
 ning som beskrevet i punkt 2 nedenfor.
2. Batterienergiindholdet i kWh (dokumenta- 
 tion via en kapacitetsmåling) og dermed et  
 litium-ion-batteris effekt falder teknisk  
 betinget i takt med anvendelsesperioden  
 (naturligt slid). Hvis en kapacitetsmåling hos  
 en Audi servicepartner inden for garanti- 
 perioden viser at batteriets nettokapacitet på  
 det nedenfor angivne tidspunkt ligger under  
 70 %-grænsen (8 år, 160.000 km, se ovenfor),  
 skal energiindholdet hæves til de nedenfor  
 angivne værdier afhængigt af den forgangne  
 anvendelsesperiode/kilometertallet for batte- 
 riet:

 a.  op til maksimalt 60.000 km eller 3 år efter  
  første udlevering, afhængigt af hvilken af  
  disse to hændelser der indtræder først: 78 %
 b.  op til maksimalt 100.000 km eller 5 år efter  
  første udlevering, afhængigt af hvilken af  
  disse to hændelser der indtræder først: 74%
 c.  op til maksimalt 160.000 km eller 8 år efter  
  første udlevering, afhængigt af hvilken af  
  disse to hændelser der indtræder først: 70%
  
  Udgangspunktet for det garanterede bat- 
  teriindhold er den nettoværdi, som er angivet  
  på slutsedlen. Et for stort kapacitetstab  
  afhjælpes uden beregning for kunden inden-  
  for garantiperioden, om nødvendigt også ved  
  hjælp af renoverede højvoltsbatterikompo- 
  nenter, således at den pågældende garan- 
  tiværdi igen opnås. Eksempel: Hvis batteri 
  ets netto kapacitet ved et kilometertal på  
  70.000 km stadig udgør 65 %, så skal der  
  opnås en rest batterikapacitet på mindst 
  74 % i forbindelse med mangelafhjælp- 
  ningen.
3. De komponenter, der afmonteres og udskiftes i  
 forbindelse med mangelafhjælpningen,  
 overgår til garantigivers ejendom.
4. AUDI AG accepterer overdragelsen af garanti- 
 kravet på højvoltsbatteriet til en ny Audi  
 e-tron til den nye køber i tilfælde af, at garanti- 
 tager sælger den nye Audi e-tron. Med over 
 dragelsen mister den oprindelige garantitager  
 garantikravet. Den nye køber erhverver dette  
 krav, hvis det stadig eksisterer på overdragelses-
 tidspunktet.
5. Effekttilsagnet fra garantien på højvoltsbat-
 teriet til en ny Audi e-tron bortfalder, hvis 
 højvoltsbatteriet er blevet fjernet permanent  
 fra den nye Audi e-tron og ikke længere an 
 vendes sammen med den nye Audi e-tron.
6. Effekttilsagnet fra garantien på højvoltsbat- 
 teriet til en ny Audi e-tron eksisterer ikke, hvis  
 en fejlfunktion, et for stort kapacitetstab eller  
 en skade skyldes en ulykke.
7. Effekttilsagnet fra garantien på højvoltsbat- 
 teriet til en ny Audi e-tron eksisterer ikke, hvis  
 og for så vidt en fejl er opstået ved, at
 a. forskrifterne om drift, behandling og pleje af  
  Audi e-tron ikke er blevet fulgt, eller
 b.  Audi e-tron er blevet overbelastet, fx ved 
  motorsportskonkurrencer, eller
 c.  højvoltsbatteriet har været i kontakt med  
  åben ild, eller
 d. der er kommet vand eller væsker direkte på  
  højvoltsbatteriet.


