Garantivillkor avseende begagnade
orginalbildelar
Garantin omfattar ej: Elektronikkomponenter, monterad utrustning på kompletta motorer t.ex.
Styrpump, AC-fästen, däck mm.
Delar som motsvarar
Upp till 10 000 mil 6år eller nyare bil
10 000-15 000mil
15 000-25 000mil
25 000 >

Garantiklass
GA = 12 månaders garanti/1000mil
GB = 3 månaders garanti/500mil
GC = 1 månaders garanti/300mil
GE = Provkörningsgaranti – fungerar efter start

Följande uppgifter skickas in av verkstaden efter reparation där det framgår:






Vem som har utfört reparationen
Mätarställning
Registreringsnummer på bilen
Uppgifter om ägaren
Uteblivit leveransdokument ger ingen möjlighet till garantispråk

Ersättningsnivåer





GA, Ersätts med likvärdig produkt.
GB, Ersätts med likvärdig produkt.
GC, Ersätts med likvärdig produkt.
GE, Ersätts med likvärdig produkt.

Reklamationer måste anmälas inom 7 dagar från att felet uppkommit och godkännas av Svenssons
Bildemontering, före påbörjat arbete. Företaget beordrar i varje enskilt fall vilken åtgärd som är
aktuell. I de fall en likvärdig produkt inte anskaffas krediteras beloppet.
OBS! Demonterings- och monteringskostnader samt stilleståndsersättning ersätts ej.

Garanti begagnade bildelar
Reservdelen måste vara fackmannamässigt monterad för att garanti skall gälla. Begagnade
reservdelar garanteras felfrihet vid leverans
Säljaren svarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden.
Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att reservdelsreklamationen beror på:





Bilen inte skötts enligt föreskrifterna i servicehäfte eller liknande
Dokumentation, bl.a. att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tid eller
körsträcka
Bilen ombyggts eller ändrats, t.ex. trimning
Bilen använts vid tävlingskörning och överbelastats






Bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre påverkan
Bilen vanvårdats
Reparation och montering utförts på felaktigt sätt
Vid anmodan skall intygas antal mil produkten körts

Som fel betraktas inte:



De intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras i samband med
reservdelsmontering
Normal förslitning

Övriga villkor
Garantin följer köparen
Reservdel utbytt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.

Garanti nydelar
Vi lämnar 2 års garanti på våra alternativa nydelar.
Samtliga delar genomgår de kontroller som kvalitetsystemet ISO 9001:2000 föreskriver.
Vi vid reklamation ska ni få en returfraktsedel och skicka tillbaka den defekta delen.
Spara försäljningskvittot, utan handling kan ni ej reklamera.

