
Program zakupu regenerowanych części CAT 

 Program oparty jest na systemie wymiany starych części na części regenerowane, za cenę niższą o 

wartość zwracanej części starej, która może być równa wartości całej kaucji ustalonej na poczet 

ceny za część regenerowaną. 

 

 Części regenerowane (tzw. Części Reman) to oryginalne produkty Caterpillar, ponieważ do ich 

wytworzenia stosowane są wyłącznie oryginalne podzespoły CAT, a podczas ich regeneracji 

zachowane są standardy jakościowe, obowiązujące przy produkcji fabrycznie nowych części CAT. 

 

 Części Reman posiadają dodatkowo dokładnie taką samą gwarancję jak na części nowe, która 

wynosi 12 miesięcy. 

 

Jak to działa? 

 Aby skorzystać z programu zakupu regenerowanych części CAT konieczne jest dostarczenie do 

Bergerat Monnoyeur swojej starej, zużytej części oryginalnej CAT. Ocena zużycia zwracanej 

części pozwoli ustalić jej przydatność do Programu i jej wartość, a w rezultacie może obniżyć 

cenę nabywanej części regenerowanej nawet o wartość całej kaucji ustalonej na poczet ceny za tą 

część.  

 

 Zwracana, stara cześć musi  być częścią oryginalną CAT i musi być złożona (nie może być 

rozmontowana na pojedyncze elementy). 

 

 Jeśli w chwili zakupu części regenerowanej zwrócą Państwo część starą, która będzie 

podlegać pełnej regeneracji, wartość nabywanej części regenerowanej może ulec obniżeniu 

nawet o wartość całej kaucji na poczet ceny za tą część.  

 

 Przy zakupie części regenerowanej należy oddać część starą nie później niż w ciągu 10 dni 

roboczych od daty wystawienia faktury na część regenerowaną (liczy się data jej otrzymania przez 

Bergerat Monnoyeur). 

 

 Stara część powinna być kompletna i zwrócona w oryginalnym opakowaniu po części 

regenerowanej, koniecznie z kopią faktury za część regenerowaną. Tak zapakowaną część starą 

należy odesłać na adres:  

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. 

ul. K. Kolumba 15, 62-052 Komorniki 

z dopisem: zwrot Reman 

 

 Bergerat Monnoyeur, po otrzymaniu przesyłki ze starą częścią, oceni jej zużycie oraz ustali 

przydatność części do Programu i wartość o jaką ulegnie ewentualnie obniżeniu cena za część 

regenerowaną (wartość kaucji na poczet tej ceny). 

 

 Zostaną Państwo poinformowani o wynikach tej oceny, otrzymując jednocześnie korektę faktury z 

obniżoną wartością ceny za część regenerowaną, chyba że część podlega wyłączeniu z Programu.  

 

 Jeśli, po przeprowadzonej ocenie Bergerat Monnoyeur, okaże się, że stan zwracanej część 

nie odpowiada wymaganiom technicznym dla zwracanych części, nie weźmie ona udziału w 



niniejszym Programie, o czym zostaniecie Państwo poinformowani, a część zostanie Państwu 

pozostawiona od odbioru. 


