
GUIDE OCH RIKTLINJER 
GÄLLANDE SKÖTSEL AV DIN 
LEASING MOTORCYKEL.



VARFÖR EN SKÖTSELGUIDE?
Vi har tagit fram den här sammanfattande guiden för 
att du som förare ska kunna sköta din BMW 
motorcykel på ett korrekt sätt och göra dig 
medveten om vilka typer av skador som anses vara 
utöver normalt bruk. Därmed undviker du eventuella 
ersättningskrav för onormalt slitage efter 
kontraktstiden.

EN VÄLSKÖTT MC
För privatleasing och skötsel gäller i stort samma 
som om du äger fordonet själv. En välvårdad, väl 
omhändertagen och servad motorcykel innebär att 
du kan lämna tillbaka din motorcykel problemfritt. 
Så sköter du om din motorcykel och ser till att få 
eventuella småskador reparerade medan de 
fortfarande är små tillkommer inga kostnader vid 
återlämnandet.

VAD KAN DU GÖRA?
Som ovan nämnt handlar det om att ta hand om din 
BMW motorcykel. Läs instruktionsboken och följ de 
angivna råd vad gäller skötsel och tvätt av din 
motorcykel. Många skador sker när motorcykeln inte 
används. Exempel kan vara att parkera den säkert, 
undivik fallskador och vinterförvara den inomhus. 
Lämna även in din BMW motorcykel vid varje 
serviceintervall. På så sätt får du en bra kontroll att 
allt är i gott skick.

HUR GARANTERAS RÄTTVIS BEDÖMNING VID 
ÅTERLÄMNINGSTILLFÄLLET?
För att garantera att avräkningen upprättas på ett 
rättvist sätt, kontrolleras återlämningsprotokollet av 
tredje part. Du som leasingtagare får alltid ta del av 
besiktningsprotokollet.



FÖRARENS SKYLDIGHETER.
Som förare av motorcykeln är det din skyldighet att 
under hela leasingperioden handha och sköta den 
enligt föreskrivna riktlinjer. Detta innebär att du 
bland annat är skyldig att se till att motorcykeln 
servas enligt tillverkarens rekommendationer
eller enligt serviceindikator. 

Inträffar en skada skall denna åtgärdas och 
repareras så snart det är möjligt – oavsett om 
skadan täcks av försäkring eller inte. Skador som 
inte är åtgärdade vid återlämning av fordonet 
kommer att debiteras leasingtagaren 
motsvarande den kostnad som krävs för 
iordningställande.

Vid återlämnandet ska motorcykeln ha typgodkända 
däck, inte understigande minsta godkända 
mönsterdjup. Motorykeln ska vara rengjord och 
samtliga dokument inklusive eventuella lösa tillbehör 
som tillhör motorcykeln ska finnas med. Saknad 
utrustning debiteras leasingtagaren.

ATT TÄNKA PÅ INNAN DIN MOTORCYKEL 
ÅTERLÄMNAS:
Är serviceboken ifylld med samtliga servicetillfällen?
Är eventuella skador åtgärdade?
Är motorcykeln rengjord enligt anvising?
OBS! Vid icke åtgärdade skador ska en ifylld 
skadeanmälan lämnas in tillsammans med 
motorcykeln.

UTRUSTNING & DOKUMENTATION SOM SKA 
FINNAS MED VID ÅTERLÄMNANDET:
Service- & instruktionsbok
Samtliga nycklar
Extrautrustning och tillbehör enligt kontrakt



SLITAGE OCH SKADETYPER

SLITAGE
En motorcykel som används i daglig trafik utsätts för 
naturligt slitage. Om slitage utöver normal nivå 
noteras, värderas och avräknas detta vid 
leasingkontraktets utgång.
1. Acceptabelt slitage
Med acceptabelt slitage avses tecken på normalt 
användande.

2. Icke - acceptabelt slitage
Slitage på grund av skada, olycka eller vårdslös 
hantering av motorcykeln och som påverkar 
funktionalitet eller synintryck i negativ riktning.

SKADETYPER
1. Gamla skador
Skador som orsakats av olyckor, och som inte 
reparerats eller endast blivit delvis reparerade. Det 
inkluderar nödreparationer eller ej professionellt 
utförda reparationer, då spår av reparationen är 
tydliga.

2. Korrekt åtgärdade skador
Skador som blivit korrekt och fackmannamässigt 
reparerade. Reparationen är vanligtvis synlig endast 
för en fackman.

3. Garantiskador
Defekter som varken uppstått genom skada eller 
felaktigt bruk av motorcykeln. BMW står för 
erkännandet av defekter som ska repareras med 
hänvisning till garantin.



TIPS & VIDARE INFORMATION
CHASSI. Inga synliga skador på chassi får 
förekomma förutom normalt slitage i lack. Oftast 
uppstår slitage i lacken runt fotpinnar.

HJUL & FÄLGAR. Bucklor och skador på fälgar kan 
försämra hjulets kapacitet att behålla luften i däcken. 
En buckla i fälgen uppstår oftast när man kör på en 
kant i för hög hastighet, t ex trottoarkanter eller vid 
vägarbeten.

LACKERING. Här är det viktigt att man följer 
tvättanvisningar, det gör stor skillnad. Bra att 
komma ihåg är också att man skyddar lack vid 
montering av väskor (tankväska, rollbag etc).

FÖRARMILJÖ & VINDRUTA. Knappar och handtag 
kan ta skada av starka tvätt- rengöringsmedel. 
Tvätta alltid enligt anvisning. Vindruta och TFT 
display är extra känsliga. Sadeln är även den känslig, 
exempelvis är det lätt att slå i foten vid av- och 
påstigning.

AVGASSYSTEM. Är en utsatt del som lätt kan få 
repor eller bucklor om man av misstag kör in i något. 
Det finns även risk för färgförändringar om man 
tvättar med fel medel, läs anvisningarna noga. Får ej 
modifieras.

MOTOR. Motorn tar ofta i och blir skadad när man 
tappar eller kör omkull då det inte finns något skydd 
som tar smällen. Inga synliga skador på motorn får 
förekoma förutom normalt slitage i lack.

BROMSAR. Viktigt att följa anvisningar för när 
man ska byta bromsbelägg och bromskivor. Det är 
även viktigt att man använder rätt sort bromsolja, 
bromsbelägg och bromsskivor (BMW Original) för 
att vi ska kunna garantera bromsarnas prestanda. 



För att ta del av fullständiga instruktioner, skötselråd 
och anvisningar, se användarmanualen. Där hittar 
du allt för din BMW motorcykel och detaljerad 
information om skötsel och underhåll. Är du 
osäker, tveka inte att kontakta din BMW Motorrad 
återförsäljare. 

Använd länken nedan för att hitta din manual. 
Du behöver ha ditt chassinummer tillgängligt.
https://www.bmw-motorrad.com/en/service/
manuals/rider-manual.html


