
TRIMGARANTI
BSR har mer än 20 års erfarenhet av bilar och motoroptimering. Vår kunskap blir din trygghet när du väljer att köpa ett
trim från BSR. Genom minitiösa tester genomförda av erfarna utvecklingstekniker kan vi kvalitétssäkra det vi utvecklar
och kan garantera att din bil inte tar någon skada. Därför har vi möjlighet att erbjuda trimgaranti på de produkter vi
utvecklar. BSR trimgaranti är helt kostnadsfri i 1 år från köptillfället (värde 990kr för PPC, och 1590kr för ECM-
omladdning). Nedan ser du vad som innefattas i trimgarantin för PPC respektive ECM-omladdning.

BSR trimgaranti för PPC:
Teknisk support via www.bsr.se
Tillgång till uppdaterade trimprogram som kan laddas ner till PPC-enheten*
Fullständig produktgaranti för både privatperson och företag

I trimgarantin ingår fri teknisk support via vår hemsida. Via denna support finns kunnig personal från BSRs
utvecklingscentrum till hands för att omgående hjälpa dig med frågor eller problem som har uppstått.

När du lämnar in din bil för service hos din märkesverkstad kan det hända att de uppdaterar bilens mjukvara. Det
innebär att trimprogrammet skrivs över och går förlorat. Med PPC-enheten löses detta enkelt genom att du laddar
tillbaka ett nytt uppdaterat trimprogram i din bil som är baserat på biltillverkarens senaste mjukvara. På så sätt har du
alltid både trimprogram och biltillverkarens senaste uppdatering i din bil. Denna service med uppdaterade trimprogram
som enkelt laddas ner till din PPC via Internet ingår i BSR trimgarantin.

BSR lämnar fullständig produktgaranti på PPC-enheten under hela garantitiden. Detta gäller för både privatperson och
företag. Du kan naturligtvis förlänga din BSR trimgaranti enligt eget önskemål när garantitiden löpt ut.

BSR trimgaranti är knuten till bilen. Vid bilbyte överlåts trimgarantin till den nya ägaren.

Om programmeringen av någon anledning avbryts (tex genom att man drar ur kontakten eller att bilbatteriet är
urladdat) utgår en Självrisk på 1000SEK + fraktkostnad för reparation av bilens styrenhet.

* Gäller ej om biltillverkaren inför begränsningar som försvårar/omöjliggör omladdning eller trimning.

Har du valt låne-PPC och behöver uppdatera din bil efter service är kostnaden för detta 1500SEK.

BSR trimgaranti för ECM-omladdning:

Teknisk support via www.bsr.se
Återinstallation av förlorat trim i samband med service på märkesverkstad*
Återställning till original vid bilförsäljning
Fullständig produktgaranti för både privatperson och företag

I trimgarantin ingår fri teknisk support via vår hemsida. Via denna support finns kunnig personal från BSRs
utvecklingscentrum till hands för att omgående hjälpa dig med frågor eller problem som har uppstått.

När du lämnar in din bil för service hos din märkesverkstad kan det hända att de uppdaterar bilens mjukvara. Det
innebär att trimprogrammet skrivs över och går förlorat. Om detta skulle hända dig så ser vi till att du får ett uppdaterat
trimprogram återinstallerat hos din BSR återförsäljare. På så sätt har du alltid både trimprogram och biltillverkarens
senaste uppdatering i din bil. Denna tjänst är helt kostnadsfri (normalpris 1500kr) när du har BSR trimgaranti.

Om du ska sälja din bil och vill återställa bilen till original så kan du få en sådan återställning utförd kostnadsfritt
(normalpris 1500kr) hos din BSR återförsäljare när du har BSR trimgaranti.

Du kan naturligtvis förlänga din BSR trimgaranti enligt eget önskemål när garantitiden löpt ut.

BSR trimgaranti är knuten till bilen. Vid bilbyte överlåts trimgarantin till den nya ägaren.

* Gäller ej om biltillverkaren inför begränsningar som försvårar/omöjliggör omladdning eller trimning.

http://www.bsr.se/
http://www.bsr.se/

