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Information om ”Green Parts garanti”

Kvalitetsklasser för återvunna bildelar
A+
Nyligen bytt reservdel. Delen är bättre än bilens ålder/miltal och förväntade
skick.
A
Kontrollerad och testad del utan anmärkning. Delen är felfri och
representerar bilens ålder och miltal. Delen är användbar utan åtgärd.
A*
A-detalj med reservation. Detaljen har tydlig information som klargör brist
eller anmärkning.
M
Miljödel. Återvunnen reservdel som oftast kan användas utan åtgärd.
Detaljen har/kan ha hög ålder/miltal och har utförlig anmärkning eller tydligt
beskriven brist.
Samtliga bildelar i alla klasser kompletteras med bild och kan även ha
kommentarer för att ytterligare tydliggöra artikelns skick.

Detaljerad beskrivning av kvalitetsklasserna
A+
Nyligen bytt reservdel. Kontrollerad och testad del utan anmärkning.
Delen är felfri. Delen är bättre än bilens ålder/miltal och förväntade skick.
Gällande karosseri/mekaniska delar som är märka A+ skall vara i sådant skick
att de skall kunna monteras direkt på bilen.
Detaljen är rengjord och plåtdetaljer är renplockade.
A
Kontrollerad och testad del utan anmärkning. Delen är felfri och
representerar bilens ålder och miltal. Delen är användbar utan åtgärd.
Gällande karosseri/mekaniska delar som är märka A skall de vara i sådant
skick att de skall kunna monteras direkt på bilen.
Detaljen är rengjord och plåtdetaljer är renplockade.

A*
A-detalj med reservation. Detaljen har tydlig information som klargör brist
eller anmärkning.
Är delarna märka A* finns det en tydlig beskrivning på vad som är defekt eller
brist som behöver åtgärdas innan montering.
Vid karosseri delar kan det vara bucklor, dörruppslag som är riktningsbara.
Dessa skall vara uppmätta enligt MYSBY, så att yta finns angiven.
Vid mekaniska delar kan det exempelvis vara synliga reparationer av
exempelvis infästningselement eller att de är reparationsbara. På elektriska
komponenter kan det vara elinfästningar som är synligt reparerade eller att
de är reparationsbara. Det skall tydligt framgå att det går att åtgärda men att
det erfordras åtgärd före montering.
Detaljen är rengjord.
M
Miljödel
Dessa delar är inte direkt avsedda för verkstads användning då de har
brister som är mer omfattande och kräver mer tid för återställandet.
Återvunnen reservdel som oftast kan användas utan åtgärd.
Detaljen har/kan ha hög ålder/miltal och har utförlig anmärkning eller tydligt
beskriven brist. Är de märka M finns en tydlig beskrivning på vad som är
defekt eller brist som behöver åtgärdas innan montering.
Vid karosseri delar kan det vara större bucklor, dörruppslag som är
riktningsbara, falsförseglingen i dörrar, huvar, bakluckor har en början till att
släppa. Om det finns början till att falsförseglingen börjar släppa skall det
tydligt beskrivas.
Vid mekaniska delar kan vara defekta infästningar men som är möjliga att
återställa för att kunna montera delen. Det skall tydligt framgå att det går att
åtgärda men att det erfordras åtgärd före montering. Detaljen är rengjord.

Garanti för begagnad reservdel
Green Parts garanti






Garanti för begagnade bildelar som används på nytt
Följer MRFs regelverk
Garantin gäller i 12 månader eller 1000 mil
Ersätter defekt bildel samt arbetskostnader för montering
Garantin ingår i köpet av bildelen.

Målsättningen med garantin




Trygghet vid köp av begagnade bildelar
Erbjuda bilägaren alternativ reparation, lägre pris till lika
trygghet
Påvisa miljöansvar, som även ger lägre reparationskostnad

Så fungerar garantin
Om det visar sig att en monterad, begagnad bildel har gått sönder
inom garantitiden så ersätter garantin kostnaden för att reparera
bildelen eller byta ut delen till en likvärdig.
Professionell extern skadereglering säkerställer att skador oavsett
geografiskt område hanteras lika.
Garantin ersätter även arbetskostnaderna för att montera ur den
defekta delen och montera i en likvärdig begagnad bildel.
Garantin är en försäkring för begagnade bildelar som säljs från SBR anslutna
bildemonterare. Garantin ingår i alla begagnade bildelar som uppfyller
nedanstående kriterier:






Garantin har ingen självrisk.

Delen finns i den framtagna garantilistan, Green Parts
Delen är testad utan anmärkning och uppfyller A-kvalitet
Delen är högst 15 år gammal
Delen har använts i högst 20 000 mil.
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