
Fullständiga villkor Motoroptimering 

SSR-Nordic Sundsvall AB reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som 

kan finnas på vår hemsida, Facebook eller i våra annonser. Informationen på www.ssr-sundsvall.se 

tillhandahålls i informativt syfte och i befintligt skick utan garantier av något slag. Priser Priset som 

gäller är priset kunden fått vid beställningsdagen, och inkluderar svensk moms på 25% Vi innehar F-

skattsedel och är registrerade för moms. Betalning De betalningsmetoder vi på SSR-Nordic 

accepterar är Kort, Swish, BG/PG, Paypal, Wasa Kredit , Klarna Delbetalning och kontant på plats.  

Garantier  

I priset på alla våra motoroptimeringar ingår följande: Installation av mjukvara, kontroll samt 

loggning av bilen innan vi optimerar den, samt även efter optimeringen. Vi lämnar dessutom 30 

dagar öppet köp samt 2 års garanti på att din bils styrdon inte tagit någon skada av våran optimering. 

Vi trimmar inte bilar som har något fel eller inte går som den ska utan att den repareras först! Vi 

lämnar 2 år garanti på vår mjukvara.  

Återinstallation av förlorat trim i samband med service på märkesverkstad debiteras med 1200:- ink 

moms. Återställning till original (kostnadsfritt under 24 månader).  

 

ANSVAR  

Varje kund ansvarar själv för att motorn och fordonet i sin helhet är i gott skick innan optimering. 

SSR-Nordic Sundsvall ansvarar ej för skador på motor eller drivlina efter mjukvaruuppgradering!  

SSR-Nordic Sundsvall ansvarar ej för eventuell stilleståndsersättning, hyrbil etc!  

SSR-Nordic Sundsvall ansvarar ej för förlorad arbetsinkomst eller tid i samband med optimering. Vi är 

ansvarsförsäkrade mot trafikolyckor med kundbil samt om skada skulle ske på kundbil i samband 

med optimeringstillfället.  

Om tidsbokning avbokas med mindre än 24 timmar till avtalad tid debiteras 500 kr. – Om kund ej 

kommer till avtalad tid utan att meddela detta, debiteras 1000 kr.  

 

30 Dagar Nöjd-kundgaranti!  

I 30 dagar från och med optimeringsdagen har du som kund möjlighet att återställa/återgå till 

original om problem eller missnöje uppstått. Köpet är dock bindande så länge kunden inte har 

kontaktat och återställt fordonet inom 30 dagar från optimering. Rätten att få bilen återställd till 

original eller korrigera mjukvara följer inte med vid eventuell försäljning utan gäller endast för den 

som köpte optimeringen från början. Det kan endast användas om det uppstår problem med 

optimeringen. Varje kund är medveten om att motorer utan turbo eller kompressor inte kan leverera 

samma effektresultat som exempelvis en motor med turbo. 

Vid val av PRESTANDA-optimering och högre effektuttag så omfattar inte nöjd-kundgarantin 

missnöjdhet kring bränsleförbrukning. Angiven prestanda- samt bränsleförbrukningssiffror är i vissa 

fall baserade på tester på flera fordon, ibland på enstaka fordon, i andra fall uppskattningar baserade 

på tillverkarens erfarenheter från liknande fordon. Vi ansvarar inte för dessa uppgifter, inte heller för 

kundernas utlåtanden angående effektoch förbrukningsresultat. Vi reserverar oss för eventuella fel i 

produktmaterial, reklamblad, hemsidor, sociala medier och dylikt. Nöjd-kundgarantin innefattar inte 



fordon äldre än 3 år / eller över 10000 mil detta pga att bilens elektriska komponenter kan vara 

uttjänade och inte är möjliga att anpassa. 


