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 a. forskrifterne for drift, behandling og pleje af Audi PHEV1- eller 
  Audi BEV2-bilen samt især plejeanvisningerne for opladning og for  
  højvoltsbatteriets ladetilstand, som fremgår af den med bilen følg- 
  ende instruktionsbog, ikke er blevet fulgt; eller
 b. Audi PHEV1-eller Audi BEV2-bilen 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 – fx  
  med højtryksrensere eller damprensere.

3.4 Bortset fra garantiperioden gælder alle bestemmelser for Audi garanti  
 (forudsætninger, retningslinjer for mangelfri produkter, årsager til  
 udelukkelse, afvikling af krav, garantiperiodens ikrafttrædelse og  
 begyndelse, område, hvor garantien gælder osv.) også supplerende for  
 højvoltsbatteriet.
 

1)  Plug-in-Hybrid Electric Vehicle (plug-in-hybridbil)
2)  Battery Electric Vehicle (Batterielektrisk bil)
 



1 Garanti på højvoltsbatterier til nye PHEV1-biler fra AUDI.

 Som supplement til Audi nyvognsgarantien giver AUDI til køberen af  
 en ny Audi PHEV1 en garanti på højvoltsbatteriet på 8 år efter første  
 udlevering eller for de første 160.000 km/100.000 mi, afhængigt  
 af hvilken af disse to hændelser, der indtræder først, for så vidt angår  
 alle mangler i materiale og produktion. Denne garanti omfatter   
 det tab af nettobatterienergiindholdet i højvoltsbatteriet, som 
 skyl des naturlig slitage.

1.1 De komponenter, der afmonteres og udskiftes i forbindelse med   
 mangelafhjælpningen, overgår til garantigivers ejendom.

1.2 AUDI accepterer afståelsen af garantikravet på højvoltsbatteriet til  
 en ny Audi PHEV1-bil til den nye køber i tilfælde af, at garantitag-  
 er sælger den nye Audi PHEV1. Med afståelsen mister den oprinde- 
 lige garantitager garantikravet. Den nye køber erhverver dette krav,  
 hvis det stadig eksisterer på afståelsestidspunktet.

2 Garanti på højvoltsbatterier til nye BEV2-biler fra AUDI 

 Som supplement til Audi nyvognsgarantien giver AUDI til køberen af  
 en ny Audi BEV2 en garanti på højvoltsbatteriet på 8 år efter første  
 udlevering eller for de første 160.000 km/100.000 mi, afhængigt  
 af hvilken af disse to hændelser, der indtræder først, for så vidt angår  
 alle mangler i materiale og produktion og i tilfælde af et for stort tab  
 i højvoltsbatteriets nettobatterienergiindhold som beskrevet neden- 
 for.

2.1 Batterienergiindholdet i kWh (dokumentation via en kapacitets- 
 måling) og dermed et litium-ion-højvoltsbatteris effekt falder   
 teknisk betinget i takt med anvendelsesperioden (naturlig slitage).

 Hvis målingen af nettobatterienergiindholdet hos en Audi service  
 partner inden for garantiperioden konstaterer et nettobatteri- 
 energiindhold på under 70 %  i forhold til Nettobatterienergiind- 
 holdet på tidspunktet for udleveringen til den første køber (”ud-  
 gangsværdien”) på det under 2.2 nævnte tidspunkt, foreligger der et  
 for stort tab af nettobatterienergiindhold i henhold til disse garanti 
 betingelser.

 Bemærk: Nettobatterienergiindholdet svarer til det anvendelige bat- 
 terienergiindhold Udgangspunktet for det garanterede batteri- 
 energiindhold er den nettoværdi for batterienergiindholdet, som er  
 angivet på slutsedlen eller beskrevet i den markedsspecifikke doku- 
 mentation. Batteriets nominelle energiindhold ligger systembetinget  
 over nettobatterienergiindholdet. 

2.2 Hvis der foreligger et for stort tab af nettobatterienergiindhold i hen- 
 hold til punkt 2.1, afhjælpes problemet uden beregning for kunden  
 (eventuelt også med renoverede højvoltsbatterikomponenter efter  
 vurdering fra AUDI, så mindst følgende nettobatterienergiindhold  
 opnås afhængigt af den forgangne anvendelsesperiode/det kørte 
 antal km for batteriet:
 a. op til maksimalt 60.000 km/40.000 mi eller 3 år efter første ud- 
  levering, afhængigt hvilken af disse to hændelser, der indtræder  
  først: 78 %
 b. op til maksimalt 100.000 km/60.000 mi eller 5 år efter første  
  udlevering, afhængigt hvilken af disse to hændelser,  der indtræder  
  først: 74 %
 c. op til maksimalt 160.000 km/100.000 mi eller 8 år efter første  
  udlevering, afhængigt hvilken af disse to hændelser, der indtræder  
  først: 70 %

 Eksempel: Hvis nettobatterienergiindholdet ved en bilalder på 4 år 
 og  50.000 kørte kilometer/35.000 kørte miles fortsat udgør 65 %,  
 så skal der i forbindelse med mangelafhjælpningen opnås et netto- 
 batterienergiindhold på mindst 74 %.

2.3 De komponenter, der afmonteres og udskiftes i forbindelse med   
 mangelafhjælpningen, overgår til garantigivers ejendom.

2.4 AUDI accepterer afståelsen af garantikravet på højvoltsbatteriet til en 
 ny Audi BEV2-bil til den nye køber i tilfælde af, at garantitager sælger  
 den nye Audi BEV2. Med afståelsen mister den oprindelige garanti 
 tager garantikravet. Den nye køber erhverver dette krav, hvis det stadig  
 eksisterer på afståelsestidspunktet.

3 Garantiudelukkelse og -begrænsninger for højvoltsbatterier i Audi  
 PHEV1- og Audi BEV2-biler

3.1 Effekttilsagnet fra garantien på højvoltsbatteriet til en ny Audi PHEV1-  
 eller Audi BEV2-bil bortfalder, hvis højvoltsbatteriet er blevet fjernet  
 permanent fra den nye Audi PHEV1- eller Audi BEV2-bil, åbnes fag- 
 mæssigt forkert eller ikke længere anvendes sammen med den nye  
 Audi PHEV1- oder Audi BEV2-bil.

3.2 Effekttilsagnet fra garantien på højvoltsbatteriet til en ny Audi PHEV1-  
 eller Audi BEV2-bil eksisterer ikke, hvis og for så vidt en fejlfunktion, et  
 for stort kapacitetstab eller en skade på højvoltsbatteriet skyldes en  
 ulykke.

3.3 Effekttilsagnet fra garantien på højvoltsbatteriet til en ny Audi PHEV1-  
 eller Audi BEV2-bil eksisterer ikke, hvis og for så vidt en fejl er opstået  
 ved, at

 


