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ضمان ال منافس له
تقدمي أفضل ضمان لعمالئنا هو وعدنا الدائم بأننا نريد أن نكون 

الشركة التي متدك باحتياجاتك طوال احلياة. فمن شأن الضمان 

ا بعد البيع. فإذا حدث  غير التناسبي اخلاص بنا ضمانَ دعمنا دومً

عطل في منتج من منتجات Cummins Filtration يستلزم 

 Cummins Filtration إصالح احملرك أو املكونات، فضمان

يشمل تسديد التكاليف املعقولة إلصالح أو الستبدال احملرك أو 

ا بأن األولوية لألقل تكلفة.  املكونات التالفة علمً

نحن نضمن أن ضمان Cummins Filtration يتعدى كل 

الضمانات التنافسية األخرى من خالل ضماننا األكثر متيزًا 

وكفاءة املتوفر في كل مكان في العالم، مبا في ذلك: 
■ بيان الضمان البسيط وغير املعقد

■ ضمان بلغة من اختيارك
■ ضمان غير تناسبي

■ وقت استجابة ال نظير له على مستوى اال
■ ضمان عاملي للمكونات الصوتية وأنابيب عادم وترشيح

  Fleetguard إلخ
■ دعم العمالء ٢٤ ساعة في اليوم

 Cummins للحصول على معلومات تفصيلية حول ضمان

 ،LT20715 مبا في ذلك فترة ضمان املنتج، ارجع إلى ،Filtration
نشرة ضمان Cummins Filtration، املتاحة على موقعنا على 

.cumminsfiltration.com اإلنترنت

ميراث اجلودة والكفاءة
على مر تاريخ الشركة الطويل بتقدمي تقنية مبتكرة ومنتجات 

ممتازة، يقدم ضمان Cummins Filtration كفاءة تتعدى البيع. 

ا الضمان العاملي اخلاص بنا توقعات العمالء بفضل  يتجاوز دائمً

الضمان الشامل على مدار العمر االفتراضي املقدر لكل منتج 

من منتجات Cummins Filtration. ونحن ملتزمون بوعدنا 

لدعم املنتجات التي تشتريها ألن كل منتج نصممه ونقوم 

بهندسته وتصنيعه يتم إنتاجه باستخدام أفضل معايير 

اجلودة في مجالنا. وعلى عكس منافسينا الذين يعرضون عليك 

إعادة احملرك اخلاص بك إلى ”كما كان قبل العطل“، الضمان 

الذي نقدمه ليس ضمانًا تناسبيًا يقتصر على نسبة فقط من 

اإلصالحات.

كفاءة عاملية
 Cummins Filtration تلتزم كل مصانع تصنيع منتجات

بنفس معايير اجلودة العالية. ومن ثم أيًا كان املكان الذي مت فيه 

بتصنيع منتجاتنا أو سواء مت بيعها، عندما يشتري العمالء 

منتجات Cummins Filtration من منفذ من آالف منافذ 

التوزيع املنتشرة في كل أنحاء العالم، يكونون متأكدين من 

أنهم يشترون أكثر ماركة يُعتمد عليها في هذا اال. انطالقًا 

من التزامنا بعمالئنا في كل أنحاء العالم، يتوفر بيان ضمان 

Cummins Filtration بعشر لغات: الصينية والهولندية 

واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واإليطالية واليابانية والكورية 

والبرتغالية واألسبانية.

 REAL™ يكمن سر الثقة في
في الضمان الذي يضمن لك 

راحة البال

للحصول على مزيد من املعلومات، قم بزيارة 
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