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Marketing & Service

Information angående kommande
byte av gummikvalitet

För att kunna tillgodose marknadens krav gällande längre garantitider kommer vi fr.o.m. 2010 och
framåt långsamt gå över till en gummikvalitet kallat för >EPDM< och vilket idag används av samtliga
Oem aktörer på marknaden. Denna kvalitet innehåller inget naturgummi och gör detta gummi mer
motståndsaktig mot åldrande. Garantitiden för >EPDM< kommer att utökas till tre (3) år i enlighet
med våra försäljningsvillkor, se vidare vår hemsida. Garantitiden gällande gummiartiklar i naturgummi,
även kallat >NR<, kommer även fortsättningsvis vara två (2) år under förutsättning att varan inte
har legat längre än ett år på lager räknat från det datum varan har levererats från oss tills den har
monterats på bil, se våra försäljningsvillkor på hemsidan. De första artiklarna kommer att fasas ut till
del eller helt redan under april 2010. Priset för dessa artiklar samt de monteringssatser dessa ingår
i kommer att uppdateras allt eftersom förändringarna genomförs. Vidare information angående denna
förändring finns att få på vår hemsida.

Skillnaden mellan de olika gummikvaliteterna kommer att åskådliggöras genom att vi låter dessa
tillverkas i olika färger enligt följande: >NR< = svart och >EPDM< = grått. Av tillverknings tekniska
skäl kommer det i enstaka fall fortfarande förekomma att >EPDM< klassat gummi finns i svart, men
dessa kommer då att märkas tydligt med "EPDM".

Vi hoppas på Er förståelse för denna förändring då vi från Europa Import AB anser att denna föränd-
ring gagnar hela den fria eftermarknaden och att detta ytterligare förstärker våra ambitioner i att
vara en ledande aktör på marknaden gällande leveranstid, kvalitet och pris.

Information about the upcoming
change of rubber quality

In order to meet the market demands for increasingly comprehensive warranty commitment we will
from 2010 and onwards, slowly move to a rubber quality called >EPDM<. This is a quality that does
not contain any form of natural rubber. The warranty period for this new type of rubber will be
expanded to three (3) years for the consumer in accordance with our current sales conditions, see
our website. The warranty period for rubber articles in natural rubber, also known as >NR<, will
remain two (2) years on condition that the goods have not been over a year on stock from the date
the goods were supplied by us until it is fitted to the car. The first articles will be phased out in part
or in whole during April 2010. The price of these items and the kits they are part of will be updated as
changes are implemented. Further information regarding this change and our General Sales conditions
are available on our website: www.europaimport.se

The difference between the various rubber qualitys is illustrated in that we manufacture these rubber
suspensions in different colors as follows: >NR<=black and >EPDM<=grey. However, there may be
>EPDM< produced in black rubber, but these will then be clearly marked with "EPDM".

We hope for your understanding concerning this matter and we strongly believe that this change of
quality will benefit the whole market and that this will strengthens our ambition to be a leading
supplier in the market in terms of delivery, quality and price.


