REAL™-beskyttelse:
Cummins Filtrations garanti
Et løfte, du kan stole på

REAL™-beskyttelse fra en garanti,
der giver sindsro

En tradition for kvalitet og pålidelighed

Dækning, der udfordrer konkurrenterne

Gennem hele virksomhedens lange historie med at levere
nyskabende teknologi og førsteklasses produkter, har
Cummins Filtrations garanti stået for uovertruffen pålidelighed,
der strækker sig langt udover selve salget. Vores globale
garanti overgår konsekvent kundernes forventer til indeholdt
dækning igennem hele den anbefalede levetid for alle
produkter fra Cummins Filtration og Fleetguard. Vi står inde
for de produkter, du køber, eftersom hvert enkelt produkt, vi
designer, udvikler og fremstiller, produceres iht. industriens
højeste standarder. Og til forskel fra vores konkurrenter,
der tilbyder at returnere motoren i den tilstand, den var
i umiddelbart før defekten, beregnes vores garanti ikke
forholdsmæssigt.

At kunne levere industriens bedste garantidækning er det
løfte, der skal gøre os til din leverandør for livstid. Vores
garantier beregnes ikke forholdsmæssigt og sikrer, at vi altid
vil være til stede efter salget. Hvis et produkt fra Cummins
Filtration forårsager en skade, der kræver reparation af
motoren eller komponenterne, dækker Cummins Filtration
Warranty rimelige omkostninger i forbindelse med reparation
eller udskiftning af den defekte motor eller de defekte
komponenter, afhængigt af hvad der bedst kan svare sig.
Vi sikrer, at Cummins Filtrations garanti dækker bedre end
de konkurrerende garantiordninger takket være den mest
pålidelige førsteklassesdækning, der er tilgængelig overalt i
verden, inkl.:
Ukompliceret, enkel garantierklæring
Garanti udfærdiget på det ønskede sprog
Garanti, der ikke beregnes forholdsmæssigt
Branchens førende responstid
 lobal dækning af fi ltre, udstødninger, akustikelementer
G
m.v. fra Fleetguard
24-timers kundeservice

Global pålidelighed
Alle Cummins Filtrations produktionsanlæg er underlagt de
samme høje krav til kvalitet. Uanset hvor vores produkter
sælges eller fremstilles, er kunder, der køber produkter fra
Cummins Filtration eller Fleetguard fra et af de tusindvis af
distributionssteder over hele verden, sikret branchens mest
pålidelige mærke. Eftersom vi er engagerede i vores kunder, er
Cummins Filtrations garantierklæring tilgængelig på 11 sprog:
kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk,
koreansk, portugisisk, spansk og dansk.
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Yderligere information om Cummins Filtrations garanti, inkl.
garantidækningsperiode efter produkt, fi ndes i LT20715,
Cummins Filtrations garantibrochure, der er tilgængelig
online på cumminsfiltration.com.

