
Acceptable skader 
ved aflevering af bil 

Vurderingstips inden aflevering

Her kan du læse om, hvilke skader der accepteres, når bilen bliver vurderet efter endt 
leasingaftale.  

Når du afleverer bilen, bliver den gennemgået for fejl og mangler af en uafhængig 
vurderingsmand, som udarbejder en tilstandsrapport. 

Vi anbefaler, at du får udbedret de skader, der ikke accepteres, inden du afleverer 
bilen, for at undgå et eventuelt erstatningskrav

Her er et par ting, du skal være opmærksom på, inden du afleverer din bil.

Rengør bilen 
Gør bilen ren både indvendigt og udvendigt. Hvis bilen er beskidt, når den bliver 
afleveret, vil du blive opkrævet for en rengøring.

Undersøg bilen i naturligt dagslys
Gennemgå bilen et sted med godt, naturligt dagslys. Det vil hjælpe dig med at få 
øje på buler eller skrammer, der ellers kan være svære at se.

Undersøg bilen, når det er tørt
Hvis bilen er våd, er det meget sværere for dig at se skrammer og buler. Hvis 
bilen lige er blevet vasket, eller det har regnet, skal du sørge for, at den er helt 
tør inden inspektion.

Kig på bilen fra forskellige vinkler
Det er nemmere at se buler, hvis du ser ned langs en bils panel fra siden. Kig 
derfor på bilen fra forskellige vinkler. 

Tjek alle dele af bilen
Husk at undersøge lygterne, bilruderne, spejlene og de mindre synlige paneler på 
bilen, f.eks. taget eller under kofangerens højde.
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Karosseri 
Skader som accepteres

1. Mindre ridser der kan udbedres ved polering.
2. Bløde buler - maksimalt 5 stk. i alt - som ikke kræver nylakering. På den øvre del af karossen op 

til 10 mm. - i den nedre del af karossen op til 30 mm.
3. Mindre stenslag på karosseri generelt, skærmkanter, motorhjelm, m.v., der ikke kræver maler-

arbejde, eller trænger igennem til grundmaterialet, og hvor længden er under 10 mm.
4. Små ridser eller mindre lakafskrabninger, som ikke trænger igennem til grundmaterialet, og hvor 

længden er under 10 mm.
5. Mindre skrammer eller tryk i gummilister, der ikke skæmmer eller gør bilen mindre solid.
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Spejle og lygter

Ruder

Skader som accepteres

1. Revner/ridser der ikke strider imod gældende lovgivning og synsregulativer.
2. Meget små stenslag eller afstødte splinter – op til 10 stk. pr. 10 cm – som 

hverken kan ses fra den angivne vurderingsafstand eller generer udsynet.
3. Ridser, som ikke er synlige fra vurderingsafstanden.

Skader som accepteres

1. Meget små stenslag (1-2 mm) der ikke påvirker udsynet. Maksimalt 10 stk.  
pr. rude. Isolerede stenslag eller afstødte splinter – dog ikke større end 5 
mm – og uden for førerens synsfelt.

2. Meget små stenslag eller afstødte splinter – op til 10 stk. pr. 10 cm2 – som 
hverken kan ses fra den angivne vurderingsafstand eller generer udsynet.

3. Ridser, som ikke er synlige fra vurderingsafstanden.
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Kofanger og fenderlister
Skader som accepteres

1. Mindre afskrabninger.
2. Små ridser eller mindre lakafskrabninger, som ikke trænger igennem til grundmaterialet, og hvor 

længden er under 50 mm.
3. Små ridser eller mindre lakafskrabninger, som trænger igennem til grundmaterialet, og hvor læng-

den er under 20 mm.
4. En bule pr. del – mindre end 30 mm og uden lakskade.
5. Mindre skrammer eller tryk i gummilister, der ikke skæmmer eller gør bilen mindre solid.
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Fælge

Interiør generelt

Skader som accepteres

1. Ridser og friktionsmærker der er mindre end 5 cm lange.

Skader som accepteres

1. Små ridser eller skrammer som følge af normal brug.
2. Normalt slid på sæder og indtræk.
3. Mærker, som ikke kan ses fra den angivne vurderingsafstand og dermed ikke kræver, at interiøret 

bliver repareret eller skiftet ud.

Interiør skal være velholdt og rent, og der må ikke være skader som følge af reparationer eller 
installering og fjernelse af Leasingtagers eget udstyr (f.eks. håndfri sæt).
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