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Hvordan øke bruken av brukte deler i 
forbindelse med skadereparasjoner
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Opphav og identitet på delene

Vær obs på usynlige skader

Pålagte oppgraderinger? 

Garantiansvar på tilleggskomponenter? 

Nye deler og byttedelskomponenter har alltid 

minimum 5 års fabrikkgaranti

Reklamasjonsordninger i garantisystem på nye 

deler

Sikkerhet og forbrukerperspektivet



▪ Arbeidsgruppe brukte deler – Vi har 

helt klart felles målsetning

▪ Engasjement

▪ Stor takhøyde

▪ God fremdrift

▪ Tiltak iverksettes 

Arbeidsgruppe NBF- Lille nbf
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Intensjonsavtalen – En viktig veileder for å nå et felles mål 
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“Sertifisering” av bildemontørene, veldig positivt tiltak!



▪ Bildemontør vs Bilopphugger

▪ Gode erfaringer skaper lojalitet

▪ Rangering av kvalitet – fortsatt 
forskjeller på A, A* og M deler

▪ Noen tilbyr fortsatt likeverdige deler

▪ Kostnader for reparasjon av brukte 
deler

▪ Flere Bildemontører er profesjonelle 
leverandører til bilbransjen

▪ Lære av hverandre

▪ MY måler- Enkel og billig 
kvalitetssikring

▪ Kvalitetssikring av underleverandører

Vi må fortsette samarbeidet
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DBS gjenbruk- Positive til løsning, men hvilke kriterier bør stilles?
Skal alle Bildemontørene være tilbydere i DBS?



▪ Brukte deler «gjenvinnes flere ganger»

▪ Deler kunne vært gjenbrukt av andre med et annet delebehov

▪ Merarbeid ved demontering

▪ Overtar garantiansvar på komponent

Flere deler kan brukes av flere..?
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Reparasjoner fremfor skift, der det er mulig og forsvarlig!

Vi ser alltid på muligheten for reparasjoner og retting, det er også en del av vår Skadestrategi
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Forsikringsselskapene snakker om brukte deler og har lite oppmerksomhet på det som faktisk er mest bærekraftig og er i 
liten grad villig til å være med på å betale for det.



Retting av deler fremfor skift
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• Prosjekt «Carbon Miracle» oppstart 2014

• Økt flateretteandel fra nærmest ikke målbar til 25 % 

- Langt over snitt og forsikringsselskapenes KPI

• Fokus på reparasjon, redusert kostnad og flere 

reparerte biler

• Tunge investeringer i utstyr og kompetanseheving

• Mer bærekraftig å reparere bilens del, fremfor å 

bestille en brukt som sendes gjennom hele Norge

Retting av deler fremfor skift
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Kapittel (eksempel)
Einleitungsfolie für ein neues Kapitel

(Beispielbild)

Textbox kann beliebig platziert werden.

Tusen takk for meg!


