Cummins Filtreringsgaranti
Hvis du er utilfreds med ydeevnen af nogle af Cummins
filtreringsprodukter, erstatter vi med glæde produktet gratis under
vores begrænsede garanti.
-Begrænset garantiGaranti: I det usandsynlige tilfælde at produktets motor eller komponenter
er defekte og skal repareres, vil Cummins Filtration godtgøre rimelige
omkostninger for reparation eller erstatning af den skadede motor eller
komponenter (efter den laveste pris).
Garanti for udstyr skal ikke annulleres udelukkende på grund af Cummins
filtreringsprodukter.
Varighed: Denne garanti gælder fra den dato, hvor Cummins
filtreringsprodukt installeres via den varighed, som anbefales af OEM eller
Cummins Filtration, som produktets publicerede service levetid, altefter
hvad er længere (der henvises til blankettens bagside for specifikke
produktoplysninger).
Begrænsninger: Cummins Filtration er ikke ansvarlig for nedsat service
levetid eller svigt, som er opstået fra utilsigtet anvendelse, misbrug,
fejlagtig installation, forandringer, forsømmelse, ulykker, eller forhold på
grund af handlinger, som er udenfor Cummins Filtrations’ kontrol, inklusive,
men ikke begrænset til, forhold med kontaminerede væsker. Cummins
Filtration er ikke ansvarlig for driftsstop, tab af indkomst, leveudgifter eller
andre tilfældige eller deraf følgende skader. Denne begrænsede garanti er
udelukkende en garanti fra Cummins Filtration. CUMMINS FILTRATION
GIVER INGEN ANDRE GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER
UNDERFORSTÅET, FOR SALGBARHEDEN ELLER EGNETHEDEN TIL
ET BESTEMT FORMÅL.
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Garantiens dækningsperiode for Cummins
filtreringsprodukter
• Servicedele:
Generelle servideemner 3 månder fra købsdatoen
Restriktionsmålere 1 år fra købsdatoen
Fjerntliggende hoveder 1 år fra købsdatoen
Motorblok varmelegemer 1 år fra købsdatoen
PTC-varmelegeme 1 år fra købedatoen
• Lufthuse, væskefiltreringsenheder og
krumtaphus ventilationsenheder (åben-OCV/lukket-CCV) 1 år fra købsdatoen
• Sy-Klone™ Luft forrensere: 2 år fra købsdatoen
• ESI (Udvidet serviceinterval) Produkter:
Garantiens dækning i forbindelse med anvendelse af ESI-produkter kræver en separat og
specifik ESI-aftale mellem Cummins Filtration og kunden. Vilkår og betingelser for garantiens
dækning, som gælder for ESI-produkter og ESI service praksis er beskrevet i ESI-aftalen.
Dækningen er baseret på faktorer, som for eksempel hvilken type væsker motoren anvender,
arbejdscyklusser, og andre parametre som beskrevet i ESI-aftalen. Vedligeholdelsesprotokoller,
inklusive væskeanalyse (olie, brændstof, kølemiddel, osv.) og brændstoføkonomi sammen med
det tvivlsomme filter er nødvendigt for at støtte et erstatningskrav under garantien, hvor der
praktiseres udvidede serviceintervaller. For yderligere oplysninger om Fleetguard-mærkets ESIprodukter og gældende garantidækning, kontakt din lokale salgsrepræsentant. For at finde din
salgsrepræsentanters navn og telefonnummer, kan du tjekke bagsiden af Cummins Filtration
produktvejledning for kundeassistance kontakter i dit område eller vores website på
www.cumminsfiltration.com.
• Luftfiltre af tør type er IKKE dækket af garantien, hvis de på nogen måde er blevet renset
eller serviceret.
• Cummins Filtration kemiske produkter er garanteret til at blive formuleret, blandet, og
testet for at opfylde OEM (Originale motorproducenter) specifikationer for krav og
præstation, som er etableret af de følgende internationale organisationer:
ASTM (Automotive Society for Testing and Materials)
SAE (Society of Automotive Engineers)
TMC (Technology and Maintenance Council)
JIS (Japanese Industrial Standard)
Cummins Filtration giver ingen garanti for kemiske produkter, hvis de tilsættes forkert eller
anvendes under upassende vedligeholdespraksis.
• Cummins Filtration’s Fleetguard Fuel Pro™, Diesel Pro™, Industrial Pro™, Sea Pro™, og
REN™ :
Hardware (Hus) 5 år fra købsdatoen
Electrical Components 2 år fra købsdatoen
Der ydes ingen garanti for service af generelt hardware
REN olietank 1 år fra købsdatoen
LT20715 - Cummins Filtration
10-Jun-2009
FGD-04-07-01-01 Rev.09
© 2009 Cummins Filtration

