KVALI TE T

Bilfabrikker og -forhandlere i Europa
slutter op om
Eurogarant
NanoDiag
Verdens mindste diagnose tester

været med til at finpudse standarden
til danske forhold. I 2013 blev virksomheden Eurogarant Danmark ApS
Siden
2004 har (til
adskillige
europæiske grundlagt. Eurogarant Danmark tilNanoDiag
PC)
lande
anvendt lakog karrosserirepa• Automatisk
selvsøg-system
(TGS2) byder en Eurogarant-certificering til
rationsstandarden
Eurogarant,
og
• Info og Googlesøgning mulig der alle aktører i den danske karrosserifindes
over for
6.000
certificerede
værk- branche. Om ganske få måneder vil
• Tester
personog varebiler
steder
syd og vest
for grænsen.
Eurogarant Lak blive introduceret i
• Mulighed
for kabler
til biler Stanfør år 2000
darden
er
i
dag
den
eneste
anerkendte
Danmark. Også Eurogarant Lak har
• Internet opdatering
kvalitetsstandard
i
Europa.
Den
dæk• Mål/vægt: 70x48x20 mm og 32 gr.hidtil været en bestanddel af Eurogaker•bredt
over alle
mærker
er yder-300.000
rant-standarden
Diagnose
database
derogdækker
systemer internationalt.
mere
anerkendtoptagefunktion
af mange forsikrings• Indbygget
selskaber som en standard, der garan- Anerkendt af bilforhandlere
terer kvalitet og sikkerhed.
Eurogarant er den mest kompetente
I Danmark
Eurogarant intro- standard i Danmark, der ud over korPris
kr. blev
14.995
ekskl. imoms
duceret
starten af 2012, da SKAD ef- rekt kvalitet i hele opretningsforløbet
ter halvandet års forberedelse gav sig af bilen også fokuserer på slutkuni kast med at certificere et udvalg af den – bilisten. Som det bedst tænkemedlemsværksteder, som også har lige udtryk herfor er den aftale, som
Af Thomas Krebs,
Eurogarant Danmark ApS

NYH

ED

Eurogarant Danmark indgik med
FDM kvalitetskontrol ved årsskiftet.
Mange bilforhandlere har valgt
Eurogarant-standarden for også at
kunne dække fremmede mærker.
Det gælder særlig i Tyskland, Holland og Belgien. I Tyskland arbejder
Eurogarant og flere bilproducenter
oven i købet tæt sammen. Fabrikanterne deltager således i Eurogarants
kongresser, herunder eksempelvis
repræsentanter fra Opel-fabrikkerne ved kongressen i Bamberg i sommeren 2013. Her gennemgik man
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Bestil en demo på dit værksted

Fuld kontrol på Diagnosen...
Med enhver diagnosetester fra Elektro Partner er du sikker på følgende:
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Testudstyr fra verdens førende fabrikanter
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Professionel bilteknisk/IT hotline team
Online fjernstyring af diagnosetester
Lokale diagnose kursustilbud
Rimelige opdateringsomkostninger
Testudstyr som forbliver kompatible med den nyeste software længe
Eftermarkeds og kalibrerings service
Maksimal 48 timer reparationstid eller lånetester

Der er mere end vore gunstige priser til grund for at hvert andet
bilværksted i Danmark har en diagnosetester fra Elektro Partner.
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