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Hvers vegna BGS gæðavottun?
BGS-vottun eykur ánægju viðskiptavina og stafsmanna.

Ávinningur fyrirtækis:
• Ábyrgð og kröfur gagnvart viðskiptavinum eru þekktar og skýrar
• Vinnuferlin eru markvissari. Það eykur framleiðni og minnkar kostnað
• Reglubundið og uppbyggjandi ytra eftirlit er með starfseminni
• Markvissar úrbætur eru gerðar á því sem betur má fara s.s. vegna kvartana
• og endurkoma
• BGS vottun er gullið tækifæri til að bæta þjónustuna á hagkvæman og
• þægilegan hátt og örva þar með viðskiptin
• Aukin ánægja viðskiptavina
• Aukin ánægja starfsmanna

Ávinningur viðskiptavina:
• BGS vottun auðveldar viðskiptavinum val á fyrirtæki
• BGS vottun sýnir vilja fyrirtækis til að tryggja fagleg vinnubrögð og góða
• þjónustu
• Kvörtunum viðskiptavina er vel tekið og brugðist við þeim á samræmdan hátt
• Áætlaður tími viðgerða stenst að öllu jöfnu ef engin óvænt atriði koma upp
• Þjónusta fyrirtækisins er vel skilgreind
• Viðgerð er metin og verðtilboð gert fyrirfram
• Verðtilboð stenst komi ekkert óvænt upp á
• BGS vottun skilar betri og jafnari þjónustu
• Innra eftirlit fyrirtækisins tryggir fagleg vinnubrögð

BGS vottun Bílgreinasambandsins býðst:
• Bifreiðaverkstæðum
• Vélaverkstæðum
• Málningarverkstæðum
• Réttingarverkstæðum
• Smurstöðvum
• Söluaðilum notaðra varahluta
• Rúðuverkstæðum

Hvað er nýtt í útgáfu 5?
Þjónustuferli fyrir allar tegundir þjónustu sem heyra undir staðalinn hafa verið
skilgreind. Nokkrar kröfur hafa bæst við fyrir mismunandi tegundir þjónustu og
birtast þær í viðeigandi viðaukum. Uppsetning staðalsins hefur verið einfölduð og
kröfur um skjölun einnig.

Spurt og svarað
Sp. Ég er með ISO 9001 vottað gæðakerfi – hvað þýðir það fyrir mig?
Sv. Staðallinn fellur að ISO 9001 og það veldur ekki vandkvæðum. Þau verkstæði
sem hafa innleitt ISO 9001 eiga auðveldara með að taka upp kröfur BGS staðalsins
og fá afslátt af úttektarheimsóknum.
Sp. Fylgir þessu mikil pappírsvinna?
Sv. Nei, flest verkstæði þurfa hins vegar að skerpa á og bæta það verklag sem fyrir
er til að uppfylla kröfur staðalsins.
Sp. Verða allir starfsmenn að vera fagmenntaðir?
Sv. Nei, en faglærðir aðilar þurfa að bera ábyrgð á öllum viðgerðum. Þá þarf að
halda utan um og færa sönnur á að allir starfsmenn bæði faglærðir sem og
ófaglærðir fái þjálfun.
Sp. Þarf aðstaða verkstæðisins að uppfylla lög og reglugerðir?
Sv. Já. Verkstæði þarf m.a. að hafa gilt starfsleyfi og hafa lokið áhættumati.
Sp. Er BGS vottun ekki bara kostnaður?
Sv. Nei, þau verkstæði sem hafa innleitt staðalinn eiga betri möguleika en önnur að
bregðast við kvörtunum og bæta verklag þannig að betri afkoma verði af hverri viðgerð.
Sp. Þarf verkstæðið að vera aðili að BGS?
Sv. Nei, verkstæði þurfa ekki að vera aðilar að BGS en BGS félagar fá afslátt af
árgjaldi.
Sp. Hvernig get ég séð hvernig verkstæðið mitt stendur í dag gagnvart
staðlinum?
Sv. Gott er að fara í gegnum sjálfsmat sem er að finna í þessum bæklingi til að fá
fram gróft mat á því hvernig verkstæðið stendur.
Sp. Hvar finn ég upplýsingar um staðalinn og BGS vottun?
Sv. Allar upplýsingar um staðalinn er að finna a vef BSI á Íslandi www.ce.is eða á
vef Bílgreinasambandsins www.bgs.is, eins er hægt að hafa samband við BSI í
síma 414 4444.

Sjálfsmat – hvar stendur fyrirtækið mitt?
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Er gæðahandbók til staðar?
Ábyrgð
Er ábyrgðartrygging í gildi?
Þjónusta
Eru einingaverð skilgreind og aðgengileg viðskiptavinum?
Er einhver stoðþjónusta til staðar og er hún þá formlega skilgreind?
Verkbeiðnir
Eru gerðar verkbeiðnir fyrir hverja viðgerð?
Er kostnaður áætlaður fyrir hverja viðgerð?
Er afhendingatími bifreiðar áætlaður fyrirfram?
Er tryggt að samþykki viðskiptavinar fyrir viðgerð sé ávallt til staðar?
Innra eftirlit
Er lokaskoðun framkvæmd og skráð af öðrum en þeim sem framkvæmir
hana áður en bifreið er afhent?
Þjálfun
Fá nýliðar þjálfun?
Er skrá haldin yfir þjálfun starfsmanna?
Þjónustuferlar
Er umfang starfseminnar skilgreint (hvaða viðgerðir eru framkvæmdar
á hvaða tegundum bíla)?
Er listi yfir birgja til staðar og leitað hagstæðustu verða?
Er fylgst með frammistöðu birgja og hún skráð?
Tól og tæki
Eru tæki verkstæðisins merkt, undir reglulegu eftirliti, sannprófuð
eða kvörðuð?
Úrbætur og greining gagna (úrbætur)
Eru úrbætur t.d. vegna ábendinga frá heilbrigðis- og vinnueftirliti skráðar?
Er fylgst með ánægju viðskiptavina?
Komið í veg fyrir frábrigði (kvartanir)
Eru kvartanir viðskiptavina og endurkomur skráðar?

Sérkröfur fyrir málningar- og réttingarverkstæði
Umfang
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Eru framkvæmdar útlitsviðgerðir?
Eru framkvæmdar stálburðavirkis viðgerðir?
Eru framkvæmdar ál og plastviðgerðir?
Er tæknilegur stjórnandi tilnefndur?
Er notast við CABAS kerfi?
Hæfni
Eru starfsmenn bílasmiðir, bílamálarar og/eða meistarar í bílgreinum?
Er aðili sem framkvæmir hjólapróf með gild réttindi til þess?
* Ef ekki, er verkstæðið með skjalfestan samning við slíkan aðila?
Er aðili sem framkvæmir burðavirkispróf með gild réttindi til þess?
* Ef ekki, er verkstæðið með skjalfestan samning við slíkan aðila?
Eru suðumenn með gild suðupróf?
Eru starfsmenn með viðkennda þekkingu á sértækum efnum?
Innra eftirlit
Eru eftirfarandi hlutir skráðir:
Dagsetning og tími við upphaf og lok einstakra viðgerðaþátta?
Lýsing á einstökum viðgerðarþáttum og hver framkvæmir?
Búnaður
Eru tæki fyrir litlar og meðalstórar viðgerðir, almenn tæki, tæki fyrir
litajöfnun, málun og þurrkun til staðar?
Eru tæki til greiningar, viðgerða og endurvinnslu á yfirborði plasthluta
til staðar?
Er viðeigandi búnaður fyrir ryk- og loftræstingu til staðar?
Eru suðutæki í sæmræmi við tegund efnis?
Er réttingarbekkur/ir til staðar?
Er mæli- og stillibúnaður fyrir hjóla- og stýribúnað til staðar?
Er allur sértækur búnaður fyrir tengingar s.s. hnoð og fylliefni til staðar?
Er fullbúinn sprautuklefi til staðar (eða hjá undirverktaka)?
Er möguleiki á að aðskilja viðgerðir þar sem mengun milli efna getur
átt sér stað?
Er búnaður til staðar (eða hjá undirverktaka) til að skipta um AC kælivökva?

Umsóknareyðublað
Umsókn um BGS þjónustuvottun Bílgreinasambandsins

Nafn fyrirtækis:

Kennitala:

Heimilisfang:

Póstnúmer og staður:

Sími / Fax:

/

Netfang:

Heimasíða:

Tengiliður fyrirtækis:

Rekur verkstæðið fleiri en eina starfsstöð?

Já

Nei

Ef já, hvar?

Fjöldi starfsmanna:

Undirritaður hefur kynnt sér skilmála þessa samnings og samþykkir (sjá bls. 2)

Samþykkt:

Staða:

Dagsetning:

Móttekið:
Vinsamlega faxið þessa síðu á 414 4455, sendið skannað á info@bsiaislandi.is,
eða sendið í póst á BSI á Íslandi, Skiphotli 50c, 105 Reykjavík
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Umsóknareyðublað
Skilmálar vottunar:
Framkvæmd skoðana
BSI á Íslandi framkvæmir fyrstu skoðun hjá verkstæði samkvæmt kröfum BGS
staðals. Uppfylli verkstæðið kröfur staðalsins er gefið út vottorð þess efnis.
Reglubundið eftirlit er síðan framkvæmt hjá skráðum verkstæðum og við matið er
notast við úttektargátlista með kröfum BGS staðals.
Eftirlitsaðili skilar niðurstöðum úttekta til verkstæða í skýrsluformi og staðfestir
hvort viðkomandi verkstæði hafi staðist kröfur til úttektar. BSI á Íslandi mun halda
skrár yfir heimsóknirnar.

Fjöldi skoðana og kostnaður við skoðanir
Verð miðast við fjölda starfsmanna á verkstæði (sjá verðskrá).
Miðað er við að úttektir fari fram á 6 mánaða fresti frá fyrstu úttekt með það að
markmiði að halda jöfnum gæðum á þjónustu og fækka frávikum. Ef um alvarleg
frávik er að ræða getur komið til aukaheimsóknar sem er þá að jafnaði 1-2 tímar
til viðbótar.

ISO 9001 vottuð fyrirtæki
Fyrirtæki sem hafa ISO 9001 vottun fyrir þjónustu verkstæða og framkvæma þ.a.l.
innri úttektir á þjónustuferlinum fá afslátt á reglubundnar heimsóknir. Í stað
tveggja heimsókna á ári er aðeins ein heimsókn á ári.
1. ár Lokaúttekt – vottun
1. ár Reglubundið eftirlit (6 mánuðir)
2. ár Reglubundið eftirlit (6 mánuðir)
2. ár Reglubundið eftirlit (6 mánuðir)
3. ár Reglubundið eftirlit (6 mánuðir)
4. ár Endurútgáfa vottounnar
Ef alvarleg frábrigði koma upp getur komið til aukaúttektar og/eða afturköllun
vottunar.
Ef frábrigði koma fram í reglubundnu eftirliti hjá verkstæðinu skal bregðast við
með úrbótum sem lokið skal fyrir næstu reglubundnu úttekt.
Ef ekki hefur verið brugðist við frábrigðum með úrbótum við sex mánaða úttekt
fær fyrirtæki 30 daga frest til úrbóta að öðrum kosti verður vottun afturkölluð.
Ef vottun er afturkölluð skuldbindur fyrirtækið sig til að fjarlægja allar tilvísanir um
að það hafi hlotið vottun frá Bílgreinasambandinu. Þar á meðal má nefna
límmiða, skilti, veggspjöld, vefsíður og/eða annað kynningarefni.
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