Pris
Ring venligst for oplysning om nøjagtig pris. Prisen er afhængig af antal årlige kontrolbesøg og omfanget af kvalitetsstyringssystemet.
Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding til CELF Kvalitetskontrol foretages ved henvendelse til CELF.
Kontaktperson
Ib Henriksen, tlf. 61 63 29 99,
email: ibh@celf.dk
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Reparationskontrol
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CELF Kvalitetskontrol i Nykøbing Falster kan tilbyde at udføre reparationskontrol for
værksteder, der er certificerede af Autobranchen Danmark eller af importør/kæde.
Kontrollen udføres med udgangspunkt i virksomhedens kvalitetsstyringssystem
på et serviceeftersyn eller en mekanisk reparation.
Reparationskontrollen udføres på gennemførte reparationer/service umiddelbart
efter, at bilen er færdigmeldt af værkstedet.
Udvælgelse
Såfremt reparationskontrollen gennemføres på et værksted med producentautorisation til et eller flere mærker, skal reparationskontrollen i videst muligt omfang
udføres på alle mærker. Kan der vælges mellem flere biler, vælges den reparation,
som skønnes at kunne tilføre værkstedet den største merværdi. F.eks. hvis der er
mulighed for at vælge mellem en bremsereparation og en udskiftning af et udstødningssystem, vælges bremsereparationen, hvor der ved gennemgangen vil kunne
udvælges flest punkter.
Der udvælges biler, som ved konsulentens ankomst er færdigmeldt af værkstedet.
Det sikres, at det ikke er værkstedet, som foretager udvælgelsen, men konsulenten.
Gennemførelse
Gennemførelse af reparationskontrol er opdelt i følgende punkter:
a) Kontrol af anvendt dokumentation
b) Kvaliteten af den gennemførte reparation/service
a) Kontrol af anvendt dokumentation
Eget mærke
■ Såfremt der gennemføres reparationskontrol på eget mærke, kontrolleres det,
at der er anvendt dokumentation, som svarer til producentens/importørens retningslinjer.
Fremmed mærke
■ Såfremt der gennemføres reparationskontrol på fremmed mærke, kontrolleres
det, at der er anvendt dokumentation, som er tidssvarende og pålidelig.

b) Kvaliteten af den gennemførte reparation/service
Følgende punkter indgår i kontrollen:
■ Er den udførte reparation/service i overensstemmelse med den fremlagte
dokumentation og fagmæssigt korrekt?
■ Gennemgang af fremlagte prøvningsresultater i form af testrapporter og
udskrifter.
■ Opfylder det anvendte måleværktøj kalibreringsnormerne?
Registrering
Alle registreringer foretages i CELF Kvalitetskontrols registreringssystem.
Rapportering
Efter gennemført reparationskontrol udarbejdes en rapport i registreringssystemet.
Der udskrives på stedet en rapport til værkstedet.
Såfremt der er indgået aftaler med importør eller anden sammenslutning/organisation, sendes e-mail med kopi af rapport til denne.
Skiltning
Efter gennemført reparationskontrol udleveres et skilt med besøgsdato, der bekræfter, at værkstedet er tilsluttet en ISO 9001 certificeret Reparationskontrol.

