ALGEMENE VOORWAARDEN GROENE BRANDSTOFFEN (versie 04-10-2017)
1. Kentekencheck
1.1
Check voor het gebruik
van een van de ‘nieuwe groene’
brandstoffen
verkrijgbaar
bij
Green Planet eerst of uw auto
geschikt is voor het rijden hierop.
Gebruik de kentekencheck op
www.greenplanet.nl
2. Garantiecertificaat
2.1
Als uw auto geschikt is voor
het rijden op een van deze ‘nieuwe
groene’ brandstoffen, meld uw
kenteken dan aan bij Green Planet
voor een garantiecertificaat.
2.2
Wanneer u van Green
Planet een garantiecertificaat hebt
ontvangen, dan alleen is het rijden
op de groene brandstoffen conform
het certificaat, gegarandeerd door
de verzekeringsmaatschappij van
de BOVAG, de Bovemij, i.s.m. The
Warranty Group.
2.3 Zonder kentekenspecifiek
certificaat is het rijden op deze
brandstoffen voor eigen risico.

2.4
De dekking behorend
bij een kenteken specifiek
garantiecertificaat
is
altijd
gebaseerd op de laatst geldende
garantievoorwaarden.
3. Brandstoffen
3.1
BioSmart Diesel bestaat
uit fossiele diesel met 10 tot 30%
high performance diesel van
biologische herkomst. BioSmart
voldoet aan de EN590-norm
van fossiele diesel en is daarom
geschikt voor alle dieselmotoren
zonder enige aanpassing.
3.2
GreenStar95 bestaat uit
fossiele Euro95 met 10 tot 20%
ethanol. GreenStar95 is geschikt
voor alle benzinemotoren vanaf
2001, zonder enige aanpassing.
3.3
BioPower bestaat uit 70
tot 100% high performance diesel
van biologische herkomst, het
overige deel bestaat uit fossiele
diesel. BioPower is geschikt voor
alle dieselmotoren zonder enige
aanpassing.

3.4
Flexifuel Ethanol bestaat
voor 60 tot 85% uit ethanol, het
overige deel bestaat uit fossiele
Euro95. Alleen geschikt voor
voertuigen die vanuit de fabriek
voorzien zijn van een Flexifuel
motor of voor benzinemotoren die
hiervoor specifiek technisch zijn
aangepast.
3.5
Met uitzondering van de
BioSmart voldoen bovenstaande
brandstoffen niet aan de ENnorm. Het gebruik maken conform
deze disclaimer zal niet leiden
tot technische complicaties en
is gegarandeerd bij het tonen
van een door Green Planet
verstrekt
kentekenspecifiek
garantiecertificaat.

