
Garanticertifikat

Høj pålidelighed og lang levetid er de krav, der stilles til 
startere og generatorer. 
For HELLA er komponenternes kvalitet meget vigtig. 

Med vores produktsortiment "nye enheder uden depositum" 
tilbyder HELLA testet kvalitet, enkelt håndtering og ikke  
mindst en god pris:

 ➔ Kvalitet: Alle nye HELLA enheder uden depositum 
 opfylder de høje HELLA-kvalitetskra.

 ➔ Enkel håndtering: Da der ikke beregnes depositum, 
bortfalder indsendelsen af brugte komponenter.

 ➔ Pris: De nye enheder uden depositum er et økonomisk 
fordelagtigt alternativ til prisbevidste brugere.

Få glæde af de højeste kvalitetskrav – nu med 3 års garanti 
på HELLA starter og generatorer uden depositum.

Følgende bestemmelser gælder for garantien:
Værksteder ydes 3 års garanti fra HELLA på HELLA startere 
og generatorer uden depositum, der er købt hos grossister 
/ forhandlere efter oktober 2017, iht. 
garantibestemmelserne på www.hella.com/
startersalternators. Garantien gælder i 3 år, fra datoen på 
købsfakturaen.

Ud over en erstatning af komponenternes pris dækker 
garantien også omkostninger for montering og afmontering 
på op til 1500,00 kr. 
Normalt slid og skader pga. ukorrekt behandling er ikke 
dækket af garantien.

Kundens rettigheder iht. lovgivningen vedrørende fejl og 
produktansvar er stadig gældende.
Garantibehandlingen sker gennem den leverandør du har 
købt produkt hos.
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Garantibetingelser 
3 års garanti på HELLA startere & generatorer

1. Garantiens anvendelsesområde
Den treårige garanti gælder for startere & generatorer uden 
depositum af mærket HELLA, der er købt efter den 01. oktober 
2017 hos en professionel forhandler, og som er monteret af dig 
som fagkyndigt værksted.  Garantien gælder ikke for startere og 
generatorer, der har kørt mere end 150.000 km, når garantikravet 
opstår.

2. Omfang og afvikling 
Indsendes en enhed til reklamation inden for 24 måneder efter 
købsdatoen, afvikles dette iht. de normale garantibestemelser.

I det tredje år giver HELLA-virksomheden, som har solgt 
produktet, en frivillig efterfølgende garanti for enheden, dvs. 
opstår der i de efterfølgende 12 måneder en fejl pga. en mangel, 
accepteres reklamationen også. 

Afvikling:
Enheden sendes efter kundens reklamation på værkstedet, hvor 
produktet blev købt, til grossisten, herfra videre til HELLA-
virksomheden, som har solgt produktet. Er produktet blevet købt 
direkte i et værksted eller i en HELLA-virksomhed, skal 
reklamationen indsendes hertil.
Værkstedet udfører en forkontrol for at kontrollere om kundens 
reklamation er berettiget.

Der skal vedlægges normal standarddokumentation for 
reklamationen, dvs. garantiansøgning iht. GVA-standard med dok
umentation for køb/salg. Der skal vedlægges en monteringsfaktura 
fra værkstedet samt angivelse af omkostninger for afmonteringen 
samt et udfyldt garanticertifikat.
En nøjagtig beskrivelse af fejlen øger chancerne for en 
godkendelse. Manglende detaljer ved fejlbeskrivelsen kan medføre 
afvisning, hvis en enhed f.eks. kun svigter i visse situationer og lign.

Der kan ikke rettes garantikrav, hvis dokumentation ikke 
fremlægges. Det reklamerede produkt sendes i så fald retur til 
værkstedet uden at være kontrolleret. 

HELLA undersøger reklamerede produkter for årsagen til svigtet. 
Dette ender med en godkendelse eller afvisning:

 ➔ Defekte enheder, hvor der påvises en mangel som  
årsag til svigtet, hører under garantien og godkendes.

 ➔ Svigt pga. regulært, funktionsbetinget slid (f.eks. kul, 
sliberinge) hører ikke under garantien og afvises. 

 ➔ Svigt pga. ukorrekt behandling (f.eks. overbelastning) eller 
ydre påvirkninger (f.eks. vand, olie, snavs) dækkes ikke af 
garantien og afvises. 

Ved godkendelse godskrives nettoprisen for det produkt, der 
dækkes af garantien, af leveringskæden.
Godkendte, reklamerede dele forbliver hos HELLA og bortskaffes 
efter sagsafslutning.

Denne garanti dækker ikke tilfælde af produktansvar. Disse 
dækkes af gældende lovgivning.

3.  Arbejdsudgifter
Er der opstået udgifter på værkstedet, især omkostninger til 
montering og afmontering, erstattes dette udelukkende af 
leveringskæden. 

Erstatningen sker iht. følgende kriterier: 
 ➔ Værkstedet kan dokumentere udgifterne.
 ➔ Omkostningerne kan erstattes iht. årsag og beløbsstørrelse 

som følge af normale kontraktsretlige/lovpligtige forskrifter.
 ➔ Erstatningen sker iht. værkstedets dokumentation for 

timesatsen for den første montering. 

Der erstattes maksimalt 1500,00 kr. for hvert garantikrav. 

4. Garantiens varighed
HELLA er til enhver tid berettiget til at ændre fremtidige 
garantibestemelser. 
Garantitilsagn for startere og generatorer købt under disse 
garantibestemmelser forbliver uændret.

5. Generelt
Disse betingelser er underlagt landets lovgivning, hvor HELLA-
salgsselskabet har sit sæde. Værneting for alle klager på 
baggrund af disse betingelser samt i sammenhæng med disse 
betingelser er det pågældende HELLA-selskabs sæde.


