
Garantie
Wij helpen u graag verder.



LET OP! De garantie voor de onderdelen gaat in vanaf de factuurdatum.

Garantie.

Bij Molco hanteren wij de standaard garantietermijnen van onze
toeleveranciers. In veel gevallen is dit standaard 2 jaar.
Met uitzondering van elektrische delen.

Onze eigen merken Palidium en Ashuki by Palidium worden geleverd
met standaard 3 jaar garantie!
Met uitzondering van elektrische delen (1 jaar) en turbo’s (2 jaar).

Accu’s van Varta komen met 2 jaar garantie en accu’s van Yuasa
komen met 1 jaar garantie.

Wij bieden geen garantie op originele delen.
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Garantietermijnen

https://www.molco.nl/palidium/
https://www.molco.nl/ashuki/


Indien er arbeidsloon vergoed wordt, dan wordt er een
arbeidsloonvergoeding van € 45 per uur voor gerekend. De hoeveelheid
berekende uren worden volgens de voorgeschreven tijden van de
autofabrikanten uitgekeerd.

Vergoeding

Huurkosten, kosten voor vervangend vervoer, reis- en verblijfkosten die uit
het defecte artikel zijn voortgekomen.
Alle kosten van arbeid die zijn verricht door een particulier.

Het afslepen van een voertuig.

Eventuele diagnosekosten.
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Garantie.
Uitgesloten voor garantievergoedingen zijn:



Bij garantieclaims boven de € 500 zullen wij expertise uit laten voeren
door een onafhankelijk expertisebureau. Het voertuig mag niet
gerepareerd worden zonder schriftelijk toestemming gehad te hebben
van Molco. Mocht dit expertisebureau de claim toewijzen, dan worden de
expertisekosten door Molco vergoed.

Indien de claim door het expertisebureau wordt afgewezen, dan brengt
Molco bij u een bedrag van 50% in rekening voor de gemaakte
expertisekosten. De uitslag van het expertisebureau is voor alle partijen
bindend.
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Garantie.
Expertise door derden

LET OP!
Claims kunnen alleen tegelijk met de garantie-aanmelding worden
ingediend. Claims die na het indienen van een garantie-geval worden
aangemeld kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.
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Garantie aanvragen op de website
Stappenplan

Ga naar Retouren overzicht bij 'Mijn profiel'.
U komt dan op de pagina hieronder terecht.

Klik vervolgens op 'Garantie aamelden'.

Stap 1
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Garantie aanvragen op de website
Stappenplan

klik op het Artikel waarvoor u garantie wilt aanvragen en daarna op 'Bevestigen'
U komt nu op een pagina waar u verschillende informatie moet invullen.

Vul de Informatie zo goed mogelijk in en klik op 'Opslaan'

Stap 2



Stap 3

7

Garantie aanvragen op de website
Stappenplan

Vink het Artikel aan waar u de garantie voor aan het aanvragen bent.
Selecteer de manier van Verzending en vul wanneer nodig uw Gegevens in.
Wanneer u de gegevens ingevuld heeft klikt u op 'Geselecteerde Verzenden'.



Print de retourbon die u ontvangen heeft uit en
voeg deze toe bij uw retourzending.

Hoe kan het retour verstuurd worden naar Molco Car Parts?

Retour via nachtlevering

Plak een retoursticker van
Nightstar op het pakket en
plaats deze op/in de
afleverlocatie.

Maakt u gebruik van
nachtlevering?

Bij de eerst volgende levering
wordt het retour meegenomen.

Retour via DHL

Laat u uw zendingen bezorgen
via DHL?

DHL komt dan vaak de eerst
volgende werkdag langs om de
zending op te halen.

Zorg dat het pakket klaar staat
voor een snelle afhandeling

Wij plannen bij de DHL een
retouropdracht in.

Retour via onze eigen route

Ontvangt u uw zendingen via
onze eigen bezorgroute?

Zorg dat het retour klaar staat 
 voor een snelle afhandeling.

Onze eigen bezorgers zullen de
zending meenemen wanneer de
eerst volgende levering plaatsvind.

Zelf terugbrengen

Bent u zelf in de gelegenheid het
retour bij ons terug te brengen?

Lever het retour samen met de
retourbon in bij onze balie en wij
zorgen dat het goed verwerkt
wordt.

8 LET OP! Onderdelen die u terugstuurt moeten altijd in een omdoos verpakt te worden.
Dit om te voorkomen dat de oorsponkelijke verpakking beschadigd.

Garantie aanvragen op de website
Stappenplan

Wanneer u alle voorgaande stappen heeft uitgevoerd krijgt u zo snel mogelijk een
Mail van onze retourafeling met de retourbon en vervolgstappen.

Stap 4


