
KÖRFORGÁSOS
GAZDASÁG

MIT JELENT AZ, HOGY CSEREDARABOS?  
MIKOR KELL BETÉTDÍJAT FIZETNI?

 

A környezettudatos alkatrészt akár 50%-kal kedvezőbb 
áron vásárolhatja meg, mint az eredeti alkatrészt.
 
EZT AZ IGEN KEDVEZMÉNYES ÁRAT CSAK AB-
BAN AZ ESETBEN TUDJUK ÖNNEK BIZTOSTANI, 
ha az elhasználódott, cserére szoruló alkatrészt az 
újért cserébe leadja ugyanannál a márkaszerviznél, 
ahol a környezettudatos alkatrészt vásárolja. Innen  
a „cseredarabos” elnevezés. 
 
Környezettudatos – újragyártott alkatrészt kétféle-
képpen vásárolhat:
1. Csak megvásárolja az alkatrészt, de nem építteti 

be a márkaszervizben.
2. Megrendeli-megvásárolja az alkatrészt a márka-

szervizben, és a vásárlással egyidőben, ugyan-
abban a márkaszervizben szakszerűen be is épít-
teti azt.

 
Mikor kell betétdíjat fizetnie és mikor nem?
Az 1. esetben a kedvezményes ár csak azzal a fel-
tétellel érvényes, ha az elhasználódott alkatrészt  
Ön a vásárlással egyidőben átadja a márkaszerviz 
tulajdonába. Ellenkező esetben a szerviz plusz be-
tétdíjat számol fel, és az újonnan vásárolt alkatrész 
árán felül, azzal együtt kiszámlázza Önnek.
 
A 2. esetben, amennyiben Ön a javítás után a kisze-
relt, elhasználódott alkatrészt szeretné visszakapni 
és magával vinni, akkor a márkaszerviz kénytelen 
plusz betétdíjat felszámolni Önnek, és az újonnan 
beépített alkatrésszel együtt, azon felül kiszámlázni. 
Ha viszont az elhasználódott, kiszerelt alkatrészre 
nem tart igénye, és azt a javítást végző márkaszerviz 
tulajdonába adja, úgy ez a betétdíj nem kerül felszá-
mításra.

 
A CSEREDARABOS ELJÁRÁS  
NEM VALÓSÍTHATÓ MEG:

• Időbeni eltolódással. Tehát a vásárlással egyidő-
ben át kell adni a használt alkatrészt. Nem ad-
hatja le később.

• Különböző alkatrész típusok között. Tehát  
nem vásárolhat újragyártott önindítót, ha nem 
ugyanazt a típusú régi önindítót adja le, azaz más 
alkatrész típussal a csere nem oldható meg.

• Különböző márkaszervizek bevonásával. Tehát 
az elhasználódott alkatrészt ugyanannak a már-
kaszerviznek a tulajdonába kell átadnia, akitől  
az újragyártott környezettudatos alkatrészt meg-
vásárolja.

MINDEN ALKATRÉSZTÍPUSBÓL  
VÁLASZTHATOK KÖRNYEZETTUDATOS  
ALKATRÉSZT?

Jelenleg az alábbi alkatrészcsaládokból kínálunk 
környezettudatos alkatrészt: motorok, indítómoto-
rok, hengerfejek, féltengelyek, tengelykapcsolók, 
turbók, radiátorok, generátorok, részecskeszűrők, 
automata/mechanikus sebességváltók, klímakomp-
resszorok, féknyergek, nagynyomású szivattyúk.
Nem biztos, hogy az Ön által keresett alkatrészből is 
forgalmazzuk ezt a típust, de mindenféleképpen ér-
deklődjön hivatalos márkaszervizeinkben!
 
A betétdíjak mértékéről márkaszervizeinkben kaphat 
tájékoztatást, a betétdíj összege alkatrésztípuson-
ként változó.
 
 
Várjuk márkaszervizeinkben!


