
Forretnings-
vilkår ved 
bilreparasjoner
LETTE KJØRETØY



Regulerer forholdet 
mellom kunde og verksted
Forretningsvilkårene er tilpasset lov om håndverkertjenester. Vilkårene er drøftet 
med og godtatt av KNA, MA, NAF, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet.

1. FORHOLDET TIL LOV OM 
HÅNDVERKERTJENESTER OG 
VILKÅRENES VIRKEOMRÅDE.

1.1 Lov om håndverkertjenester m.m. for for
brukere (HTL) gjelder bl.a. reparasjoner som 
bilverkstedene utfører for fysiske personer som 
ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirk
somhet (forbrukere). Hensikten med forretnings
vilkårene som er gjengitt nedenfor, er i første rekke 
å supplere HTL på områder hvor loven ikke, eller 
i utilstrekkelig grad, regulerer vedkommende for
hold.

1.2 Forretningsvilkårenes bestemmelser gjelder 
ved mekaniske reparasjonsog servicearbeider, 
 karosserireparasjoner samt billakkering som 
 utføres av verksteder på biler med totalvekt under 
3.500 kg.

Kommentarer:
I motsetning til HTL gjelder forretningsvilkårene 
reparasjon m.v. av alle biler under 3,5 tonn ikke 
bare de som er til privat bruk.

1.3 HTL gjelder i forhold mellom forbrukere 
og verksteder også når reparasjonen skal beta
les av forsikringsselskap. Forretningsvilkårenes 
 bestemmelser gjelder bare i slike tilfeller så langt 
de  passer.

Kommentarer:
Når forsikringsselskapet skal betale skaden, vil 
 andre regler (forsikringsavtaleloven, polisevilkår, 
sedvaner) regulere de fleste sider ved reparasjons
oppdraget. Forekommer det tilleggsarbeider som 
ikke blir betalt av forsikringsselskapet, vil selvfølge
lig forretningsvilkårene gjelde fullt ut for den delen 
bileieren må betale selv.

2. INNLEVERING AV BILEN

Kunden plikter å overholde avtalt leveringstid og 
bør melde fra til verkstedet snarest mulig og senest 
dagen før avtalt innleveringstidspunkt, dersom 
oppdraget bortfaller.

Kommentarer:
Det er viktig at bileieren melder fra dersom det 
skulle oppstå forsinkelser med hensyn til inn
levering av bilen. På denne måte kan verkstedets 
ledighet  reduseres, noe som igjen vil kunne holde 
timeprisene nede. Forretningsvilkårene pålegger 
ikke bileieren betalingsplikt dersom han ikke over
holder den avtalte leveringstiden, men vanlige 
 erstatningsrettslige regler vil i spesielle tilfeller 
kunne medføre at bil eieren blir ansvarlig for det 
tap verkstedet lider dersom en avtalt time ikke blir 
brukt. Dette hører imidlertid til sjeldenhetene.

3. BESTILLING/AVBESTILLING 
AV REPARASJONER

3.1 Fullmakt
Hvor bestillingen ikke foretas av bilens eier, er 
verkstedet berettiget til å kreve dokumentert 
 fullmakt fra bileieren.

3.2 Reparasjonsavtalen
3.2.1 Når kunden eller verkstedet krever det, skal 
bestillingen oppsettes skriftlig i minst to eksempla
rer og undertegnes av partene som beholder hvert 
sitt eksemplar.

Kommentarer:
Ved større, omfattende eller særlig vanskelige 
arbeider kan det være ønskelig at det fylles ut 
 reparasjonsavtale. Dette kan gjøres etter ønske fra 
bileieren eller fra verkstedet.

3.2.2 Spesifisert, skriftlig ordrebekreftelse skal være 
datert, og forøvrig ha følgende innhold:
 



 • Kundens navn, adresse og telefonnummer.
 • Identifikasjon av den bil arbeidet gjelder 
 (merke, type, modell, chassisnr.)
 • Speedometerstand.
 • Angivelse av de arbeider som skal utføres,   
 eventuelt angivelse av feil eller symptomer.

Kommentarer:
Det er viktig at alle disse opplysningene blir notert 
idet de vil ha stor betydning dersom det senere 
skulle oppstå uenighet om enten betalingsplikt, 
 arbeidets omfang eller kvaliteten på utført arbeid. 
Det er både i kundens og verkstedets interesse at 
 disse forholdene er klarlagt skriftlig.

3.2.3 Avtalen og ordrebekreftelsen kan dessuten 
inneholde:
 
 • Angivelse av avtalt pris (fastprisavtale) eller   
 prisoverslag.
 • Maksimumsbeløp for arbeidene, som ikke må  
 overskrides uten at kundens samtykke 
 innhentes, jfr. dog pkt. 4.2
 • Betalingsvilkår.
 • Tidspunkt for ferdiggjøring.

Kommentarer:
Det er viktig at man er klar over om den prisen man 
får oppgitt er en fast pris eller et prisoverslag
Se forøvrig pkt. 4.

3.3.1 Bestillingens innhold
Bestillingen skal angi arbeidets art og omfang så 
nøyaktig som mulig. Dersom dette ikke er mulig 
ved innlevering av bilen, plikter verkstedet, dersom 
kunden krever det, etter nødvendige under søkelser 
å kontakte kunden for innhenting av endelig be
stilling.

Kommentarer:
Det er viktig at verkstedet allerede ved bestilling av 
tid noterer seg bilens data og bileierens eller bestil
lerens navn, adresse og telenummer. Selv om verk
stedet ikke ber om det, bør bileieren oppgi dette uten 
oppfordring. Arbeidets art og omfang bør beskrives 
så nøye som mulig slik at verkstedet kan sørge for å 
ha de nødvendige deler på lager når bilen kommer 
inn.

3.3.2 Slik undersøkelse som nevnt i pkt 3.3.1 om
fatter feilsøking, prøvekjøring og enkel demonte
ring av mindre komponenter dersom annet ikke 
er avtalt. Verkstedet plikter å opplyse det dersom 
slik enkel feilsøking medfører betalingsplikt for 
kunden. Ved større undersøkelser som innebærer 

demontering av hovedkomponenter, skal kundens 
samtykke til undersøkelsen innhentes.

Kommentarer:
Her skilles mellom enkle undersøkelser og større 
undersøkelser, som medfører demontering etc. 
 Undersøkelser i siste kategori medfører vanligvis 
 betalingsplikt for bileier etter medgått tid. Det er 
viktig at dette avtales på forhånd og at bileieren 
eventuelt setter en øvre grense for hvor mye penger 
han vil bruke på slik undersøkelse.

3.3.3 Verkstedet skal videre orientere kunden der
som det før eller under reparasjonen fremkommer 
forhold som gir grunn til å anta at utførelse av 
arbeidet vil stå i misforhold til bilens verdi i ferdig 
reparert stand eller reparasjonen ikke vil bli til 
rimelig nytte for kunden. Ønsker kunden likevel 
arbeidet utført, har verkstedet rett til å avkreve 
kunden forskudd på betalingen.

Kommentarer:
På eldre biler kan det forekomme at reparasjons
kostnadene kan komme opp mot bilens antatte 
omsetningsverdi. Verkstedet har da plikt til å opp
lyse dette. Det er viktig å være oppmerksom på at 
reparasjonen ikke betyr at bilens markedsverdi 
 stiger tilsvarende reparasjonskostnaden. Bilens 
generelle tilstand og antatt gjenværende levetid vil 
være viktige momenter når man skal vurdere om en 
slik reparasjon er lønnsom eller ikke.

3.3.4 Mener kunden at bestillingen er en reklama
sjon, skal dette klart opplyses ved bestillingen.

Kommentarer:
Hvor et bilfirma har salgsavdeling og verksted, 
må en reklamasjon på en bruktbil eller på en ny 
bil i første omgang rettes til salgsavdelingen. Ved 
bestilling av tid på verkstedet bør kunden opplyse 
at det er en reklamasjon, og det bør også opplyses 
at det tidligere er reklamert til salgsavdelingen. Ved 
reklamasjon på verkstedarbeid må fakturaen på 
det  reklamerte arbeidet medtas ved innlevering av 
bilen.

3.4 Privatkunder (forbrukere) har rett til å avbestil
le verkstedtjenester helt eller delvis før oppdraget 
er avsluttet mot å betale vederlag for den del av tje
nesten som er utført. Verkstedet skal i hovedreglen 
i slike tilfelle så snart som mulig innstille  arbeidet. 
Kunden kan etter HTL §§ 39 og 40 i sær lige tilfeller 
bli erstatningspliktig dersom verkstedet blir påført 
økonomisk tap som følge av bestillingen.



4. FORHÅNDSAVTALTE 
FASTPRISER OG PRISOVERSLAG

4.1 Fastpris
Har kunden og verkstedet avtalt en fast pris for et 
bestemt arbeid, kan denne pris ikke overskrides 
uten ny avtale.

4.2 Prisoverslag
Har verkstedet gitt prisoverslag på et bestemt ar
beid, kan ikke prisen overskrides vesentlig og ikke i 
noe tilfelle med mer enn 15 % maksimum kr 800,.

Kommentarer:
Det er viktig å legge merke til at pkt. 4.2 ikke ved
rører tilfeller hvor det er avtalt en fast pris. Da er 
ingen overskridelse tillatt uten ny avtale (tilleggs
avtale) med bileieren.

4.3 Hva som omfattes av fastpris og prisoverslag 
Avtales fast pris eller gir verkstedet prisoverslag på 
et bestemt (definert) oppdrag, skal beløpet inklu
dere deler, materialer, arbeid og merverdiavgift.

4.4 Oppdrag hvor det ikke er gitt fastpris eller 
prisoverslag Er pris ikke avtalt eller drøftet mellom 
kunden og verkstedet, foretar verkstedet fakture
ring i samsvar med sin gjeldende, alminnelige pris
beregning for deler, materialer og arbeid (gjengs 
pris).

Kommentarer:
Erfaringsmessig vil uklare prisavtaler føre til mis
forståelser og uenighet. Det er derfor å anbefale at 
kunde og verksted avtaler fast forhåndspris så sant 
dette er mulig.

5. TILLEGGSARBEIDER

5.1 Hovedregel
Viser det seg under utførelsen av arbeidet at det 
er teknisk nødvendig, økonomisk fordelaktig eller 
praktisk for kunden at det utføres tilleggsarbeid 
(arbeid som går ut over bestilling/opprinnelig 
 oppdrag), skal verkstedet konferere med kunden.

Kommentarer:
Dette punktet hører til de klart vanskeligste og vik
tigste. Verkstedet kan under arbeidets gang finne feil 
som vil bli klart billigere å reparere for kunden hvis 
det utføres under samme operasjon. Et annet tilfelle 
er der hvor det oppdages feil som klart går utover 
trafikksikkerheten. Det er her av avgjørende betyd
ning for verkstedet å ta kontakt med kunden. Er det 

på forhånd klart at det vil bli umulig å få kontakt, 
f.eks. pga. arbeide, reiser o.l., bør kunde og verksted 
på forhånd avtale hva som skal skje i tilfelle slike 
uforutsette ting dukker opp.

5.2 Unntak
Er kunden ikke å treffe, eller mottar verkstedet av 
andre grunner ikke beskjed innen rimelig tid, kan 
tilleggsarbeidet likevel utføres dersom

 a) kunden må antas å ville ha tilleggsarbeidet   
 utført, og
 b) prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i seg  
 selv, eller den er lav i forhold til prisen for den   
 avtalte tjenesten.

Det påligger verkstedet å sannsynliggjøre at vilkår
ene for slikt tilleggsarbeid er oppfylt. Pristillegget 
må ikke i noe tilfelle overstige prisen for det bestil
te arbeid med mer enn 15 %, maksimum kr 800,.
Verkstedet plikter i rimelig utstrekning å utføre 
tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for 
vesentlig skade for kunden.

Kommentarer:
Siste ledd dekker både fare for fysisk skade på 
 person eller eiendom og alvorlig økonomisk tap for 
kunden.

5.3 Tilleggsarbeid som nevnt i pkt 5.2 kan ikke 
uten ny avtale utføres hvor det er avtalt fast pris, 
jfr. pkt. 4.1. I slike tilfelle skal kundens uttrykkelige 
sam tykke til tilleggsarbeidet innhentes i samsvar 
med hovedreglen i pkt. 5.1, med mindre arbeidet 
ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for 
 kunden, jfr. siste ledd i pkt. 5.2.

6. VERKSTEDETS OMSORGSPLIKT

6.1 Verkstedets plikt til å ta forsvarlig vare på bilen 
inntrer ved bilens innlevering/overlevering. Inn
levering/overlevering anses uten annen særskilt 
avtale å ha funnet sted når kunden leverer bilens 
nøkler til verkstedets representant.

Kommentarer:
Omsorgsplikten oppstår når bilens nøkler blir  levert 
til verkstedet. Hvis det blir avtalt at bilen f.eks. skal 
settes utenfor porten med nøklene gjemt på avtalt 
sted, kan det oppstå uklarheter om når verkstedets 
omsorgsplikt inntrer. Skjer en slik unormal over
levering etter kundens eget  ønske og anmodning, vil 
verkstedets omsorgsplikt  normalt først inntre når 
verkstedet henter bilen ved åpningstid. Verkstedet 



bør imidlertid klart gjøre oppmerksom på at slik 
unormal overlevering skjer på eierens egen risiko. 
Verkstedet har plikt til å hente bilen og nøkler så 
fort det lar seg gjøre etter åpningstiden.

6.2 Verkstedet svarer ikke for hendelige uhell som 
påfører bilen skade. Verkstedet svarer heller ikke 
uten særskilt skriftlig avtale for tap av, eller  skade 
på effekter og utstyr som ikke normalt følger bil
en. Denne ansvarsbegrensningen gjelder dog ikke 
vanlig utstyr som er fastmontert. Det påligger 
verkstedet å sannsynliggjøre at eventuell skade på 
bilen eller skade på eller tap av vanlig fastmontert 
utstyr skyldes et hendelig uhell og ikke verkstedets 
forhold.

Kommentarer:
Skulle verkstedpersonalet ved prøvekjøring av bilen 
påføre bilen en skade, er verkstedet erstatningsplik
tig kun i de tilfeller hvor det er utvist uaktsomhet 
fra verkstedets side. Kan ikke dette påvises, vil 
skaden måtte dekkes av bilens egen forsikring eller 
bileieren selv. Løse gjenstander bør ikke ligge i bilen 
når denne er inne til reparasjon.

6.3 Dersom kunden gir beskjed til verkstedet om at 
han ikke kan hente bilen til avtalt tid, plikter verk
stedet å informere kunden dersom bilen ikke vil 
bli oppbevart innendørs eller på avlåst, inngjerdet 
område inntil avhenting skjer.

6.4 Kunden plikter ikke å betale for arbeid, deler 
eller materialer som går tapt eller skades ved en 
hendelse i verkstedet som ikke skyldes kundens 
forhold, og som har inntruffet før avtalt leverings
tid (hentetidspunkt).

7. ARBEIDETS FAGMESSIGHET

7.1 Verkstedet er forpliktet til å utføre fagmessig 
forsvarlig arbeid og arbeidet skal utføres i samsvar 
med gjeldende sikkerhetskrav. Verkstedet er også 
ansvarlig overfor kunden for kvaliteten av deler og 
materialer det selv har levert. Er prisen ikke avtalt 
og arbeidet kan utføres tilfredsstillende på flere må
ter, skal verkstedet utføre oppdraget på rimeligste 
måte, dersom kunden ikke har gitt beskjed om noe 
annet. Feil (mangler) er definert nærmere i HTL §§ 
17, 18 og 19. Feil (mangel) foreligger selv om verk
stedet bare har påtatt seg å utføre reparasjonen pro
visorisk, så bra som mulig eller med lignende forbe
hold og resultatet er vesentlig dårligere enn kunden 
etter prisen og forholdene ellers måtte vente.
Ved mangel kan forbrukeren:

 • holde tilbake så mye av betalingen at det 
 sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen,  
 (HTL§ 23).
 • kreve mangelen rettet når det kan skje ut 
 urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyter,   
 (HTL§ 24), eller hvis mangelen ikke rettes:
 • kreve prisavslag i forhold til mangelens 
 betydning eller heve avtalen dersom formålet 
 med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge   
 av mangelen, (HTL §§ 25 og 26).
 • kreve erstatning for økonomisk tap som følge  
 av mangelen (HTL § 28).

Kommentarer:
Med begrepet fagmessig forsvarlig arbeid menes 
et resultat som man har rett til å forvente med de 
 midler norske bilverksteder i dag rår over, og det 
som ellers er avtalt i forbindelse med reparasjonen. 
Det ligger i dette at det også skal brukes deler av 
vanlig god kvalitet, dersom ikke annet er avtalt.

7.2 Offentlig godkjente kjøretøyverksteder er i h. t. 
autorisasjonsreglene forpliktet til å avvise oppdrag 
som strider mot, eller ikke oppfyller kjøretøyfor
skriftene med utfyllende bestemmelser.

Kommentarer:
Det er ulovlig å utføre mindreverdige eller provi
soriske reparasjoner på bilens sikkerhetsdetaljer 
(styring, bremser, bærende konstruksjoner) etter 
autorisasjonsreglene. Skulle slike trafikkfarlige 
feil bli funnet under reparasjon har verkstedet rett 
til å avvise hele oppdraget dersom kunden nekter 
 verkstedet å rette på den farlige feilen. Kunden må i 
alle tilfelle underrettes.

8. DELER

8.1 Medbragte deler
Hvor kunden selv medbringer eller skaffer deler 
(herunder også materialer, utstyr, tilbehør), gjelder, 
hvor annet ikke er avtalt, følgende:

 • Verkstedet kan avslå og utføre oppdraget.
 • Påtar verkstedet seg oppdraget, har det ikke   
 ansvar for feil/kvalitetssvikt/slitasje som knytter  
 seg til de deler kunden har medbragt eller 
 skaffet.
 • Verkstedet plikter å varsle kunden på forhånd,  
 dersom det har til hensikt å beregne seg avanse 
 på deler kunden medbringer.



Kommentarer:
Skaffer kunden selv deler, vil verkstedet, dersom det 
påtar seg jobben, ikke ha ansvar for kvaliteten på 
delene. Heller ikke ansvar for eventuell feilpasning, 
dersom den ikke er av en slik art at verkstedet ut i 
fra sine faglige kvalifikasjoner burde ha opp daget 
at delen ikke passet og unnlatt å montere den. Er de 
medbragte delene av en slik beskaffenhet at det ikke 
lar seg utføre fagmessig godt arbeid, skal kunden 
opplyses om dette, ellers bør opp draget avvises.

8.2 Utskiftede deler
8.2.1 Er ikke annet avtalt mellom kunden og verk
stedet skal utskiftede deler, bortsett fra større deler, 
plasseres i bilen etter utført oppdrag.

Kommentarer:
Mange kunder ønsker ikke at utskiftede deler skal 
legges i bilen. Dette bør opplyses ved innlevering av 
bilen.

8.2.2 Større deler som er utskiftet skal være tilgjen
gelige for kundens inspeksjon på verkstedets om
råde. Det påligger verkstedet å ta opp med kunden 
hvorledes det skal forholdes med slike større deler. 
Avklarer ikke verkstedet dette med kunden, skal 
vedkommende deler oppbevares i minst 14 dager.

9. UTLEVERING AV 
BILEN FORSINKELSE

9.1 Verkstedet skal ha avsluttet reparasjonen innen 
den tid som er avtalt eller som er rimelig i forhold 
til det som er vanlig ved utføring av bilreparasjoner 
m.v. Verkstedet skal videre overholde avtalte frister 
for påbegynnelse eller fremdrift av arbeidet.

Kommentarer:
Verkstedet har etter HTL § 10 plikt til å overholde 
avtalt leveringstidspunkt. Har verkstedet påtatt seg 
et oppdrag og tidsbestemt dette, gjelder verkstedets 
plikt til å holde sine løfter også dersom deler av 
 arbeidet settes bort til andre (underentreprenør).

9.2 Dersom avhenting av bilen foretas av en annen 
person enn den som leverte den, er verkstedet 
berettiget til å kreve dokumentert fullmakt fra 
 bileieren.

Kommentarer:
Vanligvis vil det bare bli krevet dokumentasjon 
dersom den som henter bilen er ukjent for verksted
personalet.

9.3 Hentes ikke bilen innen 2 dager etter avtalt tid, 
er verkstedet berettiget til å kreve plassleie.

9.4 Overholder ikke verkstedet avtalt eller rimelig 
leveringstid, kan privatkunder (forbrukere) etter 
HTL § 11 på visse vilkår enten:

 • kreve arbeidet utført, eller
 • tilbakeholde betaling, eller 
 • heve avtalen.

Uansett hvilken reaksjon kunden velger, kan det i 
tillegg kreves erstatning.

10. BETALING

10.1 Er kreditt ikke avtalt, har verkstedet krav på 
kontant betaling ved avhenting av bilen. Verkstedet 
har tilbakeholdsrett i bilen inntil betaling skjer for 
fakturabeløpet og plassleie etter pkt. 9.3 dersom 
kunden ikke stiller betryggende sikkerhet.

Kommentarer:
Normalt skjer bilreparasjoner mot kontant 
 betaling. Hvis kreditt ikke er forhåndsavtalt, har 
verkstedet rett til å holde bilen tilbake inntil be
taling foreligger. Har kunden tidligere hatt kreditt 
og verkstedet ønsker å endre dette, skal kunden gis 
beskjed før oppdraget iverksettes. HTL § 36 forbyr 
verk stedene å bruke fakturagebyr e.l. overfor  private 
bileiere (forbrukere).

10.2 Faktura/nota/regning skal være nummerert, 
datert og inneholde følgende:

 a) Verkstedets navn og forretningssted.
 b) Kjøretøyets registreringsnummer, eller 
 merke, type og chassisnr.
 c) Speedometerstand.
 d) Spesifikasjon av det arbeid som er utført,   
 dersom dette ikke fremgår av særskilt avtale 
 eller ordrebekreftelse.
 e) Særskilt påtegning dersom avtalen gjelder   
 midlertidig reparasjon og økonomisk 
 ulønnsomt arbeid (jfr. pkt. 3.3.3) 
 f) Arbeidsomkostningene med angivelse av 
 beregningsmåte (forbrukt tid, akkord o.l.).
 g) Betegnelse (navn) og pris på de enkelte deler.
 h) Merverdiavgift.

10.3 Verkstedet oppgir på forlangende den time
pris (debiteringspris) som er benyttet.



10.4 Er arbeidet utført til fast, forhåndsavtalt pris
(jfr. pkt. 4.1), gjelder ikke kravene i 10.2, pkt. d), f) 
og h) og 10.3.

Kommentarer:
Flere og flere verksteder benytter seg av pakke priser, 
dvs. faste priser på et bestemt oppdrag, inkl. arbeid, 
deler, materiell osv. Slike jobber vil da falle inn 
 under avtale om forhåndsavtalte fastpriser.

10.5 Betaler ikke kunden i rett tid, kan verkstedet 
kreve rente og rentetapserstatning etter lov av 
17/121976 om renter ved forsinket betaling m.m. 
Etter denne loven fastsettes forsinkelsesrenten av 
Finansdepartementet hvert halvår.

11. REKLAMASJONER

11.1 Reklamasjon over forsinkelse og reklama
sjon over utført arbeid fremsettes av privatkunder 
(forbrukere) innen rimelig tid overfor  verkstedet. 
 Andre kunder må fremsette reklamasjon uten 
ugrunnet opphold. Verkstedet plikter å ta stand
punkt til reklamasjonen snarest mulig og gi 
 kunden orientering om resultatet.

11.2 Privatkunder (forbrukere) må reklamere 
innen rimelig tid etter at de oppdaget eller burde 
ha oppdaget mangelen (feilen) og senest innen 2 
år etter at reparasjonen ble utført. Dersom resulta
tet av reparasjonen eller deler av denne ved vanlig 
bruk er ment å vare vesentlig lenger, er lengste
fristen fem år. Har verkstedet ved garanti påtatt seg 
ansvar ut over to/fem år, gjelder garantien.

Kommentarer:
Utenfor forbrukerforhold er det ikke satt noen  faste 
tidsgrenser for reklamasjonen, men jo lengre tid 
som går, desto vanskeligere vil det være for kunden 
å bevise at reparasjonen har vært dårlig utført 
eller at delene ikke hadde den forventede kvalitet. 
 Somles det med reklamasjonen etter at mistanke 
om feil er oppstått, kan verkstedet avvise reklama
sjonen. Hvor forholdet er komplisert eller gjelder 
større  beløp, anbefales at reklamasjonen skjer skrift
lig. Ved gjentatt (annen gangs) reklamasjon bør i 
alle tilfelle reklamasjonen skje skriftlig.

11.3 Er reklamasjonen berettiget, skal verkstedet 
innen rimelig tid foreta arbeidet uten omkostnin
ger for kunden. Kunden plikter dog i slike tilfelle å 
betale for ytelser (arbeid, deler, materialer) som går 
ut over rammen for det tidligere utførte arbeid.

Kommentarer:
Fastslås det at det er nødvendig å foreta reparasjo
ner utover tidligere oppdrag og at disse reparasjo ner 
ikke direkte skyldes det tidligere utførte oppdrag, 
må kunden betale for arbeidet og deler (+ moms) 
som går ut over det oppdrag det reklameres over.

12. TVISTER

Uoverensstemmelser vedrørende arbeidet som 
ikke kan løses ved forhandlinger mellom partene 
kan, uten at dette avskjærer domstolsbehandling, 
bringes inn for Klagenevnden for bilsaker. Dette 
gjelder dog bare hvor verkstedet er medlem i NBF 
og kunden er medlem i KNA, MA eller NAF.

Kommentarer: 
Klager på bilreparasjoner kan også rettes til de 
 lokale forbrukerrådene.

Justert: 23. februar 2006




