Green Parts garanti – En branschgemensam garanti för begagnade bildelar
Ni har nu möjlighet att sälja era bildelar med en garanti som är framtagen av SBR (Sveriges
Bilåtervinnares Riksförbund), MRF (Motorbranschens Riksförbund) samt SFVF (Sveriges
Fordonsverkstäders Förening)
Garantin gäller ett urval av begagnade bildelar, så kallade Green Parts. Garantin gäller för
bildelar som är högst 15 år gamla eller har används i 20 000 mil. En förteckning på Green
Parts finns tillgänglig på SBRs hemsida, där även fullständiga villkor kan laddas ned.
Garantin följer MRFs och motorbranschens reparationsvillkor och garantin gäller i 12
månader eller 1000 mil.
Skador:
Vid skador på bildelar som har Green Parts garanti så kontaktar köparen (verkstaden)
skaderegleraren för att göra upp om ersättningsdel och kostnader för montering.
Skadereglerare för garantin nås på telefonnummer 08-440 38 21 och det är dit köparen ska
hänvisas vid skada på en bildel.
För att garantin ska gälla är det viktigt att delen är uppfyller kvalitetskraven A eller A+.
Garantin gäller inte på bildel som är defekt då den monteras i bil av köparen. Garantin har
som syfte att ersätta kostnader som uppstår då bilägaren upptäcker fel under garantitiden.
Hur ni kommer igång med försäljning:
När ni skrivit på samarbetsavtalet så meddelas det affärssystem som ni använder (Fenix eller
Mätorit) och ert företag registreras i systemen.
Premien för Green Parts garanti är 6% och ingår i försäljningspriset. När ni lägger in en
begagnad bildel som uppfyller garantikraven i systemet så ingår premien automatiskt i
försäljningspriset som visas i affärssystemen. Premien betalas till er av köparen och ni får
sedan månadsvis en premiefaktura samt specifikation på sålda bildelar.
Varje bildel som säljs med garanti skickas per fil till försäkringsbolaget där alla bildelar
samlas i en databas. På så sätt spårar man lätt en bildel om det uppstår en skada.
Uppdatering av lager:
För att uppdatera de bildelar som finns i ert varulager, kontakta er leverantör så får ni snabb
hjälp med uppdateringen. Det är speciellt viktigt att hela lagret uppdateras så att delar som
uppfyller kriterierna för Green Parts kommer in i systemen.
Mätorit: 0171-91200, kontaktperson Kjell Axelsson, axelsson.kjell@telia.com
Fenix: 0141-702 10, kontaktperson Ingrid Berg, ingrid@bosab.se
Kontakt:
Har ni funderingar på administrationen och villkoren för garantin så kontakta
Söderberg & Partners på 026-614100 eller magasin@soderbergpartners.se

