Best Practice
er din garanti
for tryghed,
driftssikkerhed,
kvalitet og service
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Dansk Maskinhandlerforening har
udarbejdet en række kvalitetsstandarder
Disse skal sikre dig tryghed, sikkerhed, service og kvalitet.
Standarderne hedder Best Practice, og det angiver en række
minimumskrav for, hvad du kan forvente, når du træder ind i
en certificeret forretning.

Hvad betyder Best Practice i praksis?
•
•
•
•
•
•
•

Ensartede garantigrupper (A-B-C-D mærkning af brugte maskiner)
Driftssikkerhed
Effektivitet og service
Kvalitet til fingerspidserne
Gennemprøvede brugte maskiner med tilstandsrapporter
A-maskiner sælges med maskinkasko og afsavnsdækning
Tryghed og garanti

Best Practice – en brugt maskine

1 Indkøb hos kunde
Når en Best Practice forhandler
indbytter brugte maskiner, sikres
det, at maskinen overholder dansk
lovgivning og at alle dele medfølger.
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2 Gennemgang på værksted
Når maskinen ankommer til
forhandleren, gennemgås
maskinens stand, og der udfyldes
en tilstandsrapport.

3 Garantikategorisering
På baggrund af tilstandsrapporten
tildeles maskinen en garantikategori.

4 Salg med købekontrakt
Ved salg af brugte maskiner laves
der altid en købekontrakt. Her
skrives alle detaljer om handlen ned,
så der aldrig er nogen tvivl om pris,
garanti, udstyr, leveringstid m.m.

5 Levering til aftalt tid
Best Practice sikrer levering til
aftalt tid – hver gang.

6 Brugt garanti
Ved fejl og mangler – ud over de som
fremgår af købekontrakten – træder
den aktuelle kategoris dækning i kraft.
Derved sikres det, at begge parter ved,
hvordan de skal forholde sig.
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Eksklusivt tilbud til dig der har købt en A-mærket maskine
med Maskinkaskoforsikring med følgende fordele:

A, B, C eller D-mærkede produkter
Så ved du hvad du får - og valget er dit !

A

B
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Et A-mærket produkt:

Et B-mærket produkt:

Reklamationsret for maskinen
• 3 måneder fra levering
ydes 100 % godtgørelse
• 1.500,- kr. i selvrisiko pr. skade

Reklamationsret for maskinen
• 3 måneder fra levering
ydes 50 % godtgørelse
• 1.500,- kr. i selvrisiko pr. skade

Forsikring
• Maskinkaskoforsikringen er
gældende i 12 måneder og kan
tegnes på følgende maskintyper:
1		 Traktorer
2 Mejetærskere
3		 Stor- og rundballepressere
4		 Selvkørende finsnittere
5		 Entreprenørmaskiner
			 – (materiel på hjul)
6		 Andet rullende materiel
• Ved reklamationsperiodens udløb er
selvrisikoen i henhold til
forsikringspolicen

Reklamationsretten omfatter
• Reservedele og arbejdsløn
excl. kørsel
• Reparationer skal udføres på vores
værksted, såfremt det er muligt
inden for normal åbningstid
• Uden for normal åbningstid betales
gældende overarbejdsbetaling

Reklamationsretten omfatter
• Reservedele og arbejdsløn
excl. kørsel
• Reparationer skal udføres på vores
værksted, såfremt det er muligt
inden for normal åbningstid
• Uden for normal åbningstid betales
gældende overarbejdsbetaling
Reklamationsretten omfatter ikke
• Sliddele, kileremme, gummi, olie
og filtre
• Skader opstået pga. fremmedlegemer, kollision, brand, manglende
vedligeholdelse, fejlagtig brug af
maskinen og følgeskader heraf
• Ved ombytning af defekte dele, skal
disse medbringes, for at
ombytningen kan finde sted
Lovpligtigt hovedeftersyn
• For de maskiner der er omfattet
af lovpligtigt hovedeftersyn – er
hovedeftersynet gennemført og der
er påsat godkendelsesmærkat på
maskinen
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Et C-mærket produkt:
Det fremgår af papirerne for den
enkelte maskine, om der foreligger
en tilstandsrapport eller ej

Reklamationsret for maskinen
• Såfremt der foreligger en
tilstandsrapport, sælges maskinen
uden yderligere reklamationsret
• Køber erklærer ved sin underskrift,
såfremt der foreligger en
tilstandsrapport, at have
gennemgået tilstandsrapporten og
herunder at have gennemgået den
solgte genstand
• Køber erklærer at have købt
genstanden som beset og
accepteret på den baggrund, at
den er købt uden ansvar for sælger,
og at køber dermed er uberettiget
til efterfølgende at fremsætte
indsigelser af nogen art, herunder
mangelindsigelser mod den
solgte genstands egenskaber og
funktionsdygtighed
• Endelig erklærer køber, at den solgte
genstand ikke er erhvervet med
henblik på videresalg til en senere
erhverver, der hovedsagelig handler
uden for sit erhverv
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Et D-mærket produkt:

A
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Med en maskinkaskoforsikring på din A-mærkede maskine får du en hel
række fordele:

•
•
•
•
•
•

Afsavns-, transport-, og udenlandsdækning
36 måneders garanti
Ingen timetalsbegrænsning
Fortløbende tegningsperiode
Rabat ved flerårig tegning
Selvrisiko min. 5.000 kr. og max. 10.000 kr.
Denne forsikring gælder kun maskiner under 10 år

Reklamationsret for maskinen
• Der er ingen reklamationsret for
maskinen
• Maskinen må ikke køre
fra forretningen
• Maskinen er solgt til ophug
• Køber erklærer ved sin underskrift
at have gennemgået den solgte
genstand. Køber erklærer samtidig
at have købt genstanden til
ophug og som beset og accepterer
på denne baggrund, at den er købt
uden ansvar for sælger, og at køber
dermed er uberettiget til
efterfølgende at fremsætte
indsigelser af nogen art, herunder
mangelindsigelser mod den
solgte genstands egenskaber og
funktionsdygtighed
• Endelig erklærer køber, at den
solgte genstand ikke er
erhvervet med henblik på
videresalg til en senere
erhverver, der hovedsagelig
handler uden for
sit erhverv

Maskinkasko er alle pengene værd
I 2005 købte landmand Willem van Peet en brugt
Valtra 8950 ved Agrotek A/S i Hobro. På det
tidspunkt havde traktoren kørt ca. 4.900 timer.
Willem van Peet tegnede i forbindelse med købet
en maskinkaskoforsikring.
Traktoren var klargjort af Agrotek A/S, som også har
udført al service siden handlen. På en brugt traktor kan
der jo altid opstå nogle småting der skal repareres, men
i 2009 kom der for alvor grus i maskineriet:
”Da vi var godt i gang med forårsarbejdet, kom der
pludselig mislyde fra transmissionen. Vi stoppede
øjeblikkeligt arbejdet, og traktoren kom på værksted.
Det viste sig, at der var sprunget et tandhjul i
gearkassen, som forårsagede følgeskader i den øvrige
transmission. Den samlede regning løb op i 97.000 kr.,
men eftersom vi havde tegnet en maskinkaskoforsikring
på traktoren, blev vores andel kun selvrisikoen!” Og i
dag, flere år efter, er traktoren med sine snart 7000
driftstimer, stadig i drift på gården ved Rostrup, Hobro.
Willem van Peet er ikke et sekund i tvivl, om at
maskinkaskoforsikring er et must fremover: ”Med
den størrelse traktorer, som vi bruger i driften, er det
altafgørende med en maskinkaskoforsikring. Når det en
sjælden gang går galt med en traktor, så er det jo store
og dyre reparationer, vi taler om, og så er det altså rart
at være dækket ind via sin forsikring”
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Best Practice – et eksempel på en serviceordre

Hvad får jeg ud af det?
Best Practice giver dig ikke bare tryghed og driftssikkerhed med i
pakken. Den uddannelse som certificeringen giver vores personale
sikrer dig også ekspertrådgivning, bedre overskuelighed om kvaliteten
og A, B, C og D-mærkningen på brugte maskiner og altid samme høje
service – før og efter købet

1 Bestilling af en
serviceopgave
Når værkstedet modtager en opgave,
bliver problemet identificeret, så
mekanikeren er så forberedt på
opgaven som muligt.
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2 Reparation
Sker i henhold til aftalen. Alle
arbejdsgange er veltilrettelagte
for at sikre det mindst mulige
ressourceforbrug til reparation.
Skulle reparationen kræve
væsentlige ændringer i forhold til
det aftalte, så bliver du kontaktet.

3 Afslutning af opgaven
Reparationen afsluttes med en test
af det reparerede . Du informeres
efter ønske – SMS, mail etc.
Derefter modtager du en
overskuelig faktura
med specifikation af
forbrugt tid og
reservedele.

•	
Alle maskiner er mærket A, B, C eller D. Du har derfor
fuld overblik over maskinens stand
• Uddannet personale, eksperter
• Servicen er ensartede både hos de forskellige
forhandlere men også blandt medarbejdere
• Systematiseret behandling af fejl og reklamationer
• Kundetilfredshed er i højsædet, og der gennemføres
undersøgelse en gang om året
• Troværdighed, sikkerhed, garanti og højt serviceniveau
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