Green Parts garanti
Trygghet för dig som köpare av begagnade bildelar!

• Garanti för begagnade bildelar som används på nytt
• Följer MRFs och motorbranschens reparationsvillkor
• Garantin gäller i 12 månader eller 1000 mil
• Ersätter defekt bildel samt arbetskostnader för montering
• Garantin ingår i köpet av bildelen.
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Förutsättningar för Green Parts garanti
Garantin är en försäkring för begagnade bildelar som säljs från SBR anslutna bildemonterare. Garantin ingår i alla begagnade bildelar som uppfyller nedanstående kriterier:
• Delen är testad utan anmärkning och uppfyller kvalitetsklasser enligt nedan
• Mekaniska delar A+ eller A
• Delen är högst 15 år gammal
• Delen har använts i högst 20 000 mil.
För att se en detaljerad beskrivning av garantin samt fullständiga garantivillkor besök www.sbrservice.se.
Förutsättningen för att garantin ska gälla är att arbetet med att montera i den
begagnade bildelen ska vara fackmannamässigt utfört.
Garantin finns på bildelar som säljs via databaser för begagnade bildelar. De
bildelar som säljs med en garanti visas med en speciell garantisymbol.

Målsättningen
Garantin har som målsättning att köpare av begagnade bildelar ska känna en
trygghet i att handla från Sveriges bilåtervinnare och på sådant sätt främja
både återanvändningen av bildelar och respekten för miljön.

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.
Garantin ersätter även arbetskostnaderna enligt gällande tidlista för att montera ur den defekta delen och montera i en likvärdig begagnad bildel.

Skadehanteringen

Vid en skada kontaktar köparen skaderegleraren som hjälper köparen med
att reglera skadan. Skador på enkla och okomplicerade bildelar hanteras
automatiskt av skaderegleraren.
Om det är en rörlig och mer komplex bildel, exempelvis en växellåda, sker
en diskussion mellan skaderegleraren och köparen vilken åtgärd som är
lämpligast för att avhjälpa felet.

Ersättningsbelopp
Bildel ersätts med högst 100 000 kr.
Arbetskostnader ersätts med högst 30 000 kr.

Självrisk
Garantin har ingen självrisk.

För information om Green Parts garanti kontakta:
Söderberg & Partners
Första Magasinsgatan 5
803 10 Gävle
Tel: 026-61 41 00
E-post: magasin@soderbergpartners.se
Vid skadeärenden kontakta:
Skaderegleraren
Tel: 08-440 38 21
E-post: bildelsgaranti@amtrustgroup.com
Skadeanmälan kan göras på www.sbrservice.se

Green Parts garanti är framtagen av motorbranschens aktörer i
samarbete med Söderberg & Partners och AmTrust International
Underwriters Ltd. som är försäkringsgivare för garantin och som
även hanterar skaderegleringen.
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Garantin kommer att öka användningen av begagnade bildelar
vilket stöds av bilorganisationer, bilägare och försäkringsbolag.
Återanvändningen av begagnade bildelar, Green Parts, leder
till mindre miljöpåverkan och kommer att bidra till det globala
miljöarbetet.

VINNARE

S

