Fleetguard och Mahle är nu jämställt med
maskinproducenternas originalfilter.
Från och med 1 oktober 2003 gäller det nya gruppundantaget som EU vidtog. Detta kommer att
medföra stora förändringar inom bil/maskinbranschen i Europa. EÖS-avtalen förpliktigar också Norge
att följa avtalen. Huvudsyftet är att skapa mer konkurrens, till kundernas fördel. Detta gäller både
försäljning av nya maskiner och eftermarknad, d v s reservdelar. Tills nu har reservdelar
marknadsförts enbart genom maskinproducenternas egna distributionsled eller genom den fria
eftermarknaden. Alla känner till hur mycket skrämselpropaganda producenterna har publicerat om
faran av att använda ”piratdelar”, som de kallar det. I branschsammanhang har det nu kommit nya
definitioner:

”Matching quality”
produceras av en internationellt erkänd producent som levererar mycket till maskinproducenterna
men som inte levererar till den specifika modell det gäller, men till motsvarande maskiner hos andra
producenter. Båda dessa grupper har nu fått samma status som originaldelar/originalmärkesdelar.
Fortsättningsvis kommer det också att finnas reservdelar från många andra producenter på
marknaden, speciellt då från öst, som antingen är en efterlikning eller en ren ”piratdel”. Ingen av
dessa kan med rätta använda de nya definitionerna. Detta betyder i praktiken att filterproducenter
och importörer nu också kan marknadsföra sina produkter som ”originaldelar”.

”Originalmärkesdelar”
framställs huvudsakligen av producenter som levererar till maskinproducenten. Dessa distribueras
genom den fria eftermarknaden och marknadsförs under delproducentens eget varumärke. Oftast är
originaldelar och märkesdelar tillverkade efter samma specifikationer och toleransnivåer.

Så kommer då det viktiga för dig som kund:
Maskinproducenterna kan inte frånsäga sig garantiansvar om ”originalmärkesdelar” eller ”matching
quality”- produkter har använts. I så fall är det maskinproducentens ansvar att bevisa att ”matching
quality” inte håller måttet. Gruppundantaget fastslår också att märkesverkstäder nu fritt kan välja
om de ska leverera producentens originaldel eller ”originalmärkesdelar” / ”märkesdelar” till sina
kunder. Lekanggruppen levererar: ”Originalmärkesdelar” från bl. a Fleetguard, Mahle och Separ.
”Matching quality”- filter från flera producenter, en del av de marknadsför vi som Lekang filter. (För
mer uppl. Ref. vi till artikel: Deleprodusentenes muligheter, Hroar Braathen, Bilbransjen nr 3-2003).

