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DANSK AUTOGENBRUG
Vi skåner miljø og økonomi

©

·CERTIFIKAT ·
for salg af brugte, kvalitetsbestemte reservedele

BILMÆRKE FAKTURANUMMER

VARETYPE KILOMETERSTAND

EVT. BEMÆRKNINGER

DATO MEDLEM AF DAG
(CVR-NR OG UNDERSKRIFT)

BILENS REG.- ELLER STELNUMMER KILOMETERTAL VED UDSKIFTNING

DATO FOR RESERVEDELENS MONTERING KØBER
(NAVN, ADRESSE, UNDERSKRIFT)

KØBERS PÅTEGNING
Køber bedes af hensyn til evt. senere reklamationsbehandling udfylde 
nedenstående og returnere en kopi af det udfyldte certifikat til sælger.
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For samhandel mellem medlemmer 
af DAG samt for handel mellem DAG’s 
medlemmer og andre aktører i auto-
branchen anvendes DAG’s salgs- og 
leveringsbestemmelser samt regler 
for reklamation, såfremt ikke andet er 
aftalt.

BEMÆRK ISÆR FØLGENDE:
· Der ydes 6 måneders reklamations-

ret.
· Køber skal kontrollere det leverede 

ved modtagelse og sammenligne 
den leverede reservedel med den 
defekte.

· Synlige mangler skal meddeles sæl-
ger inden for 2 arbejdsdage og altid 
før montering.

· Transportskader skal anmeldes til 
transportøren ved modtagelse.

· DAG har et reklamationsudvalg, der 
kan afgøre klagesager.

DAG’S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
SAMT REGLER FOR REKLAMATION

DAG’s salgs- og leveringsbetingelser 
samt de nærmere regler for reklamati-
on findes på www.autogenbrug.dk.

REKLAMATIONSRETTEN 
BORTFALDER:
· Når producentens monteringsvejled-

ning ikke er fulgt
· Hvis de er foretaget ændringer af 

varen i forhold til producentens 
forskrifter, herunder chiptuning

· Hvis varmesensorens indikator er 
smeltet

·  Hvis certifikatet ikke er returneret i 
underskrevet stand til sælger inden 
for 8 dage.
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1. Alle motorer, gear og differentialer 
leveres tømt for væsker (gælder 
også A/C).

2. Køleren skal efterses og gennem-
skylles. Det skal kontrolleres, at 
kølerslange, spændebånd samt 
termostat er i orden.

3. Udskift altid oliefilter, luftfilter, tænd-
rør, tandrem/kæde og tandrem/
kædehjul, vandpumpe og pakdåser.

4. Hvis motortemperaturen har været 
højere end 124-130 grader C vil det 
midterste stykke i den monterede 
varmesensor været smeltet bort. 
Derved kan det konstateres, om 
motor/topstykke har været util-
strækkelig kølet, og reklamationsret-
ten bortfalder i sin helhed.

5. Olietryk skal altid konstateres før 
opstart.

6. Ved dieselmotorer skal der fore-
tages udluftning samt kodning af 
dyser.

7. Løse topstykker skal trykprøves, 
planslibes, og ventiler/-sæder skal 
kontrolleres. Ventiler skal indstilles 
efter producentens anvisning inden 
montering.

8. Før montering af automatgearkasser 
skal der skiftes oliefilter, og oliekøler 
skal renses for urenheder. Eventuel 
kodning skal foretages.

9. Opgaver beskrevet under pkt. 2 – 8 
må kun udføres af personale med 
den fornødne uddannelsesmæssige 
baggrund.

10. Vi forbeholder os ret til at foretage 
eventuelle reparationer på eget 
værksted. Reklamationstimesats 
aftales med sælger. Satsen beregnes 
ud fra fabrikantens standardtider 
for udskiftning af reservedelen. 
Ved montering skal fabrikantens 
anvisninger følges. Reklamationsret-
ten dækker ikke, at lånebil stilles til 
rådighed.

MEDLEMMER AF DAG YDER 6 MÅNEDERS REKLAMATIONSRET 
UNDER FORUDSÆTNING AF, AT NEDENSTÅENDE INSTRUK-
TIONER FOR MONTERING AF BRUGTE MOTORER, GEARKASSER, 
DIFFERENTIALER OG TOPSTYKKER LEVERET AF DAG-MEDLEM-
MER ER FULGT

LÆS OG FØLG DISSE INSTRUKTIONER  
INDEN DELEN MONTERES!
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DAG – Dansk Autogenbrug – er 
brancheforening for danske autogen-
brugere. Foreningen repræsenterer 
professionelle og miljøbevidste auto-
genbrugsvirksomheder.

DAG’s medlemmer skal opfylde mil-
jølovgivningens strenge krav. Virksom-
hederne er registreret i Miljøstyrelsen, 

OM DAG – DANSK AUTOGENBRUG

og de skal være ISO 14001- eller ISO 
9001-certificerede.

Som godkendte modtagere af udtjente 
motorkøretøjer kan vi bidrage til at 
skåne miljøet og samtidig sælge gode, 
brugte OEM-reservedele med DAG-
kvalitetsmærke.

Først tømmer vi bilerne for alle miljø-
farlige stoffer og væsker, som derefter 
afleveres til godkendte modtagere med 
henblik på størst mulig genvinding og 
eventuelt genbrug.

Derefter udtager vi de reservedele, der 
skal sælges til vores professionelle og 
private kunder.

Der er hverken miljømæssig eller øko-
nomisk fornuft i at montere en ny del 
i en ældre bil, når man kan få en god, 
kvalitetsbestemt reservedel, som passer 
til bilens alder til en særdeles fordelag-
tig pris.

OM MILJØBEHANDLINGEN

For DAG’s medlemmer gælder des-
uden følgende:

1. Alle reservedele kvalitetsbestemmes 
ud fra et kvalitetskodesystem

2. DAG’s medlemmer følger, med min-
dre andet aftales, DAG’s salgs- og 
leveringsbetingelser

3. DAG har et reklamationsudvalg, der 
om fornødent tager sig af eventuelle 
reklamationer

Du kan finde mange flere oplysninger 
om vores arbejde med at skåne miljøet 
og med at fremme den cirkulære 
økonomi på DAG’s hjemmeside: 
www.autogenbrug.dk

DANSK AUTOGENBRUG
Kirkevej 1-3 · 2630 Taastrup

+45 3525 0560 · +45 2043 8424
Email: post@autogenbrug.dk
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