
ONARILMIŞ FREN 

KALİPERİ İÇİN GERİ VERME 

PROSEDÜRLERİ

www.hella-pagid.com



ONARILMIŞ FREN KALİPERİ

En yüksek güvenlik 

standartlarını garanti eder

Son tüketicinin giderek artan uygun fiyatlı ve kaliteli onarım ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkan, fren kaliperi gibi 

kullanılmış parçaların onarılarak yeniden kullanılması çözümü sürücüler ve servisler için git gide daha çekici 

bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Yeniden üretilen parçalara yönelik artan talep hem daha eski araç 

oranının artmasıyla hem de toplamda artan kullanım süreleriyle açıklanabilir.

Ayrıca çevreye duyarlılık da bu konunun öne çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Değiştirilen parçaların 

yeniden hazırlanmasıyla değerli kaynakları ve çevremizi korumak mümkün olmaktadır.

Ürünlerin güvenliği konusunda Hella Pagid'in alternatifi yoktur. İster yeni parça olsun ister yeniden hazırlanan 

eski parça olsun, güvenlik ölçütleri aynı derecede yüksek ve talepkârdır. 

Bu nedenle yeniden hazırlama süreci, kesin ve net biçimde tanımlanmış iş akışları ve standartlar dahilinde 

yürütülür. Örneğin tüm güvenlikle ilişkili bileşenler ve tüm plastik parçalar %100 değiştirilir. Tüm diğer 

bileşenler de yeniden hazırlanır. Böylece Hella Pagid'in değişim kaliperleri en yüksek güvenlik ve kalite 

gereksinimlerini karşılar. 



ÇEVRE KORUMA 

Kaliteli işçilik ve kaliteli 

malzeme tasarrufunun sonucu

Fren kaliperlerinin yeniden hazırlanması sayesinde müşterilerimize en yüksek güvenlik ve kalite 

gereksinimlerini karşılayan, ekonomik bir alternatif sunuyoruz. Değerleri eski parça temelini kullanarak aynı 

zamanda çevrenin korunmasına da aktif bir katkı sağlıyoruz:

 � Kaynakların korunması

 � Hammaddelerin geri dönüşümü

 � Daha düşük enerji ve malzeme tüketimi

 � CO2 emisyonlarının azaltılması

 � Yeni parçalardan tasarruf

 � Atık oluşumunun engellenmesi

Hem servis hem 
de çevre için daha iyi 

Hella Pagid'in kendisi için belirlediği bu konsept uzmanlığı, 
kalite bilincini ve sorumluluğu temel alır. Ürünlerimizin üretimi ve 
satışı hem sürücünün güvenlik ihtiyaçlarını hem de servislerdeki 
iş ortaklarının isteklerini karşılamak üzere düzenlenmiştir. Ayrıca - 
mümkün olan her fırsatta - enerji tasarrufu hedeflerini ve çevrenin 
korunmasını da destekliyoruz. Fren kaliperlerinin geri alınması ve 
yeniden hazırlanması bu nedenle tüm tarafların faydalandığı, kapsayıcı 
bir stratejidir.
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Sabit kurallar 
sayesinde fırsat 
eşitliği

Güvenli biçimde performansı yüksek, denenmiş ve 
güvenilir; bu kalite garantisini tüm ürünlerimiz için 
verdiğimiz gibi elbette yeniden hazırlanan ürünler 
için de veriyoruz. Bunu gerçekleştirmek ancak eski 
parçaların geri alınması konusunda her koşul altında ve 
herkes tarafından uyulması zorunlu, bağlayıcı kurallar 
geçerli olursa mümkün olacaktır. Böylelikle geri 
vermenin ve karşılık değerinin ödenmesinin sorunsuz 
biçimde işlemesi sağlanmış olabilir.



KOŞULLAR

Tüm eski parçalar uygun değildir

Fren kaliperleri için başarılı bir yeniden hazırlamanın ön koşulu, iş parçasının malzemesinin iyi durumda 

olmasıdır. Bu koşul hasarlı veya eksik olan fren kaliperlerinde karşılanmaz.

Lütfen geri verme öncesinde kullanılmış fren kaliperlerinin durumunu ve 

kalitesini aşağıdaki listeye göre kontrol ediniz:

 � Eski parça, alınan ürün ile örtüşmelidir.

 � Eski parça eksiksiz olmalıdır.

 � Tüm kaliper kılavuzları, bağlantı, hava deşarj dişleri ve sabitlemeleri mevcut olmalıdır.

 � Eski parça korozyon nedeniyle aşırı hasarlı olmamalıdır.

 � Eski parça çatlamış veya mekanik olarak işlenmiş olmamalıdır.

Yalnız hazırlama işlemine uygun olan eski parçalar geri alınabilir ve alacak kaydedilebilir.

Eğer eski parça belirtilen geri alma ölçütlerini karşılıyorsa geri göndermeden önce lütfen 

aşağıdakilere dikkat ediniz:

 � Geri ödeme alacak dekontu ancak eski parçanın orijinal ambalajında geri verilmesiyle mümkün olacaktır.

 � Ambalaj üzerindeki etiket çıkartılmış, kirlenmiş veya üzerine yazı yazılmış olmamalıdır. 

 � Geri ödeme için uygun olmayan eski parçalarda geri ödeme alacak dekontu hazırlanmaz.

HELLA PAGID geri ödeme sistemi

Eski parçaların 1:1 oranında iadeyle kombine edilen basit ve net geri ödeme sistemi, sürekli güncel tutulan ve 

teslimatı sürekli mümkün kılan Hella Pagid değişim programının temelidir.
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MEKANİK HASAR

Hava deşarj bağlantısı bükülmüş,

diş ve kaliper kılavuzu

hasarlı

Kılavuz burcu hasarlı

Sabitleme bağlantısı

kırılmış

Gövde hasarlı,

yay yuvası kırılmış

AŞIRI KOROZYON

Fren kolu yapışmış, fren 

hortumu için diş yuvasında 

ciddi oksitlenme

İç oksitlenme.

Fren pistonu yapışmış.

Manşet hasarlı

Red nedenleri



Bu örneklerin eksiksiz olduğunun güvencesi verilemez. 

Lütfen diğer mekanik hasarların da reddedileceğine dikkat ediniz.

FREN KALİPERİ EKSİKSİZ DEĞİL

Fren pistonu ve manşet eksik El freni devreye sokma kolu 

mekaniği eksik

AMBALAJ

Etiket çıkarılmadı veya 

üzerine yazı yazılmadı

Geri ödeme alacak dekontu ancak eski parçanın orijinal ambalajında geri 

verilmesiyle mümkün olacaktır - "Back in Box".

Barkodun üzerine yazı 

yazıldı, örneğin tarih

Barkod kısmen 

yırtıldı

Ürün numarasının 

üzeri çizildi

Lütfen etiketin üzerinin kapatılmaması, etiketin üzerine yazılmaması ve 

etiketin kirlenmemesi gerektiğine dikkat ediniz, aksi takdirde makine 

tarafından okunamaz. 

Ayrıca etiket çıkartılamaz, aksi takdirde tayin olanaksız olur. Belirtilen 

durumlarda eski parçanın geri alınması mümkün değildir. 
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