Warunki odbioru uŜywanych zespołów

UWAGA: termin dokonania zwrotu używanych podzespołów dla wszystkich
towarów BOSCH w systemie BX wynosi 45 dni.

Warunki zwrotu kosztu wymiany:
1. Stan techniczny zgodny z warunkami odbioru
2. Zwrot oryginalnym opakowaniu
3. Zostanie zwrócony przed upływem 45 dni od daty zakupu nowej części
4. Zwracany produkt znajduje się na liście zamienników „Rueckenahmeliste Werksaustausch”
Spełniają kryteria opisane w dalszej części biuletynu:

Warunki odbioru uŜywanych
uŜ
zespołów - wtrysk benzyny
Przyjęte mogą zostać wyłącznie
cznie produkty, które:
−
−
−

znajdują się w aktualnym wykazie „Rücknahmeliste Werksaustausch”
są zwracane w oryginalnym opakowaniu zgodnie z „Warunkami sprzeda
sprzedaŜyy w Programie Wymiany BX”
spełniają poniŜsze kryteria:
CZUJNIK MASY POWIETRZA - PRZEPŁYWOMIERZ
• czytelny numer referencyjny na części
cz
• zespół kompletny i w stanie złoŜonym
zło
• nie występują Ŝadne
adne uszkodzenia mechaniczne
elementów:
− potencjometr (A)
− czujnik temperatury (B)

A

B

•
•
•
•
•

czytelny numer referencyjny na części
cz
zespół kompletny i w stanie złoŜonym
zło
nie występują Ŝadne
adne uszkodzenia mechaniczne
elementów
brak śladów wykręcania
cania modułu czujnika
obie śruby mocujące
ce moduł – w stanie
nienaruszonym

STEROWNIKI
•
•

B

A
•
•

B

•
•
•

czytelny numer referencyjny Bosch na części
cz
(A)
obudowa i gniazdo ze złączami nie są
s uszkodzone
(B)
− brak wgnieceń i zagięć
− nie noszą śladów
ladów przepalenia
brak zacieków na obudowie
obudowa nie była otwierana przez osoby
nieupowaŜnione
brak uszkodzeń mocowania
uszkodzenie nie jest spowodowane wodą
wod lub
wilgocią
nie występują ślady
lady korozji

APARAT ZAPŁONOWY
•
•
•

A
C

B

D

czytelny numer referencyjny Bosch na części
cz
zespół kompletny i w stanie złoŜonym
zło
brak uszkodzeń komponentów:
− kopułki (A)
− podciśnieniowego
nieniowego regulatora kkąta zapłonu (B)
− płytki mocującej
− modułu zapłonu (C)
− wałka rozdzielacza (D)

ROZDZIELACZ PALIWA
•
•
•

A

•

B

czytelny numer referencyjny Bosch na części
zespół kompletny i w stanie złoŜonym
nie występują Ŝadne uszkodzenia mechaniczne,
a zwłaszcza na powierzchniach uszczelniających
i połączeniach gwintowych (A)
nie występują ślady korozji (B)

CENTRALNA JEDNOSTKA WTRYSKOWA –
CZĘŚĆ GÓRNA
• zamontowany regulator ciśnienia (A)
Uwaga: regulator ciśnienia paliwa nie moŜe zostać
wymieniony oddzielnie.
• w aktualnym wykazie „Rücknahmeliste
Werksaustausch” znajduje się numer
referencyjny Bosch dla kompletnej centralnej
jednostki wtryskowej
• nie występują Ŝadne uszkodzenia mechaniczne,
a zwłaszcza na powierzchniach uszczelniających
i połączeniach gwintowych
• brak jakichkolwiek uszkodzeń obudowy
• zespół kompletny i w stanie złoŜonym z
zamontowany regulator ciśnienia (A)

A

CENTRALNA JEDNOSTKA WTRYSKOWA –
CZĘŚĆ DOLNA
B

A

•

zamontowana przepustnica wraz z
potencjometrem (B)
Uwaga: Potencjometr przepustnicy nie moŜe zostać
wymieniony oddzielnie.
• w aktualnym wykazie „Rücknahmeliste
Werksaustausch” znajduje się numer
referencyjny Bosch dla kompletnej centralnej
jednostki wtryskowej
• nie występują Ŝadne uszkodzenia mechaniczne,
a zwłaszcza na powierzchniach uszczelniających
i połączeniach gwintowych
• sprawna dźwignia przepustnicy (A) i przepustnica
• zespół kompletny i w stanie złoŜonym z
zamontowanym potencjometrem (B)

Program wymiany BX – warunki odbioru

Przykłady uszkodzeń powodujących odrzucenie zwracanego produktu

WTRYSKIWACZE

ALTERNATORY
ROZRUSZNIKI

- niezidentyfikowany numer referencyjny
- głęboka korozja
- urządzenie niekompletne lub zdeformowane
- obudowa zdeformowana porysowana lub zniszczona

- niezidentyfikowany numer referencyjny
- głęboka korozja
- urządzenie niekompletne lub zdeformowane
- obudowa zdeformowana porysowana lub zniszczona
- przegrzanie zębnika

SYSTEMY WTRYSKU DIESEL

SYSTEMY WTRYSKU
BENZYNY

- niezidentyfikowany numer referencyjny
- głęboka korozja
- urządzenie niekompletne lub zdeformowane
- obudowa zdeformowana porysowana lub zniszczona
- przegrzanie zębnika

- niezidentyfikowany numer referencyjny
- głęboka korozja
- urządzenie niekompletne lub zdeformowane
- obudowa zdeformowana porysowana lub zniszczona

Warunki zwrotu kosztu wymiany:
1. Stan techniczny zgodny z warunkami odbioru
2. Zwrot oryginalnym opakowaniu
3. Zostanie zwrócony przed upływem 45 dni od daty zakupu
4. Zwracany produkt znajduje się na liście zamienników
„Rueckenahmeliste Werksaustausch”

