GARANTI PÅ ORIGINALE
VOLVO PENTA-RESERVEDELE

DOBBELT SÅ LANG GARANTI VED MONTERING AF EN VOLVO PENTA-FORHANDLER

Originale Volvo Penta-reservedele
Ikke blot kan Volvo Penta levere dele, der er skræddersyet til
din motor – vi bakker dem også op med en omfattende garantidækning, så du ikke behøver at bekymre dig overhovedet.
Originale Volvo Penta-reservedele og -tilbehør er designet og udviklet efter de
højeste standarder og bygget til at arbejde perfekt sammen med Volvo Pentamotorer. Når din motor udstyres med originale Volvo Penta-reservedele, kan
du være sikker på, at du får en motor med optimal ydelse, pålidelighed og
en lang levetid.
Skulle en reservedel svigte pga. en fejl, der er dækket af garantien, står
Volvo Penta parat til at hjælpe dig. Alle originale Volvo Penta-reservedele og
-tilbehør (undtagen sliddele), der leveres af en autoriseret Volvo Penta-forhandler,
har som standard en 12-måneders garanti.
Hvis disse reservedele også er monteret af en Volvo Penta-forhandler, fordobles
garantien til 24 måneder og dækker arbejdslønnen. Så du er ikke blot sikret
komponenter af en høj kvalitet, der er blevet monteret korrekt af Volvo Pentaeksperter, du er også sikret med en omfattende Volvo Penta-garanti.
Med Volvo Penta er hvert eneste led i kæden stærkt.
Pålidelige originale Volvo Penta-reservedele og -tilbehør
af højeste kvalitet i kombination med et professionelt og
globalt forhandlernetværk og en omfattende
garantidækning sørger for, at du ikke behøver
at bekymre dig – uanset din brug af motoren.

Standardgaranti – 12 måneder
Originale Volvo Penta-reservedele og -tilbehør, der leveres, men ikke
monteres, af en autoriseret Volvo Penta-forhandler er dækket af vores
12-måneders standardgaranti.

Garanti på monterede reservedele
– 24 måneder
Originale Volvo Penta-reservedele og -tilbehør, der er leveret og monteret af et autoriseret Volvo Penta-værksted, er dækket i 24-måneder
– inklusive arbejdslønnen for montering af delen.

Volvo Penta har et omfattende forhandlernetværk
med 3500 forhandlere i 130 lande, der hjælper
marine- og industrikunder rundt om i hele verden.
Scan QR-koden, eller gå ind på volvopenta.com/
dealerlocator for at finde din nærmeste forhandler.
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RESERVEDELE OG TILBEHØR SOLGT OG MONTERET AF EN VOLVO PENTA-FORHANDLER
(købt efter levering af motorpakken):
-Fireogtyve (24) måneder
TIDSBEGRÆNSNING: 600 t. (lystbåd); 1000 t. (erhvervssejlads) eller 3000 t. (industriel brug,
eksklusive standby generatorer og nødbrandpumper, som er 1000 t.).
Reservedelsgarantien på fireogtyve (24) måneder er gældende og er underlagt de samme vilkår og
betingelser som AB Volvo Pentas internationale begrænsede garanti. Garantidækningen begynder fra den
salgsdato, der er angivet på fakturaen/købsdokumentet. Kunden skal kunne fremvise en faktura/kvittering som bevis for købet for at være dækket af garantien i disse tilfælde.
Alle produkter, inklusive motorer, gearkasser, komponenter, reservedele og tilbehør, der udskiftes eller
repareres i garantiperioden eller en udvidet garantiperiode uden omkostninger for ejeren/slutkunden,
får den resterende del af den oprindelige garantiperiode for sådanne produkter. Hvis et produkt f.eks. er
registreret som havende en garanti i Product Center og er dækket af en 24-måneders garantiperiode, og
der udføres en garantireparation efter 22 måneder, vil alle dele, der er udskiftet eller repareret på dette
tidspunkt, være dækket af garantien i de resterende to måneder.
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