De Cummins Filtration-garantie
Als u niet tevreden bent met de prestatie van een Cummins Filtration-product,
vervangen we het product gratis voor u, zoals bepaald in onze beperkte
garantie.

- Beperkte garantie Garantie: In het onwaarschijnlijke geval dat, omwille van een bepaald defect aan
het product, de motor of een van de componenten moet worden gerepareerd,
vergoedt Cummins Filtration alle redelijke kosten voor de reparatie of vervanging,
afhankelijk van welke de laagste is, van de beschadigde motor of componenten. De
garantie van een apparaat mag niet ongeldig worden verklaard enkel omwille van
het gebruik van Cummins Filtration-producten.
Garantieperiode: Deze garantie geldt vanaf de datum van installatie van het
Cummins Filtration-product tot het einde van ofwel de door de OEM aanbevolen
levensduur van het product ofwel de door Cummins Filtration gepubliceerde
levensduur van het product, waarbij de langste van de twee geldt.
Beperkingen: Cummins Filtration is niet verantwoordelijk voor een verminderde
levensduur of defecten als gevolg van onrechtmatig gebruik, misbruik, verkeerde
installatie, productwijzigingen, nalatigheid, ongevallen of situaties die buiten de
controle van Cummins Filtration vallen, inclusief maar niet beperkt tot situaties met
verontreinigde vloeistoffen. Cummins Filtration is niet verantwoordelijk voor uitvaltijd,
inkomstenderving, verblijfsonkosten of andere incidentele of gevolgschade. Deze
beperkte garantie is de enige garantie verstrekt door Cummins Filtration. CUMMINS
FILTRATION VERSTREKT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF
IMPLICIET, WAT BETREFT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL.
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Garantieperiode voor wisselstukken van Cummins Filtration




Wisselstukken:
Algemene wisselstukken
Beperkingsmeters
Externe koppen
Air Shield™ dispensers dieseluitlaatvloeistof
Elektrische wisselstukken
Blokverwarming van motor
PTC-verwarmingselement
Water-in-brandstof-sensor

3 maanden vanaf datum van aankoop
1 jaar vanaf datum van aankoop
1 jaar vanaf datum van aankoop
3 jaar op pompen en motoren
1 jaar - enkel gedeeltelijk
1 jaar - enkel gedeeltelijk
1 jaar - enkel gedeeltelijk



Luchthouders, vloeistoffiltratiekits en
ventilatiesamenstel van krukkast (open klemspanning/gesloten klemspanning) 1 jaar vanaf datum
van aankoop



Fleetguard enkel- en tweefase luchtvoorreinigers 2 jaar vanaf datum van aankoop



Voor luchtfilters van het droge type geldt de garantie NIET indien ze zijn gereinigd of
schoongemaakt op een andere manier.



De chemische producten van Cummins Filtration zijn samengesteld, gemengd en getest om te
voldoen aan de vereisten van OEM (Original Engine Manufacturers) en aan de
prestatiespecificaties vastgelegd door de volgende internationale organisaties:
ASTM
(Automotive Society for Testing and Materials)
SAE
(Society of Automotive Engineers)
TMC
(Technology and Maintenance Council)
JIS
(Japanese Industrial Standard)
Cummins Filtration kan geen garantie verstrekken voor haar chemische producten indien deze verkeerd
zijn toegepast of gebruikt na ongeschikte onderhoudswerken.



Cummins Filtrations Fleetguard Fuel Pro™, Diesel Pro™, Industrial Pro™, Sea Pro™ en REN™ :
Hardware (behuizing)
5 jaar vanaf datum van aankoop
Elektrische componenten
2 jaar vanaf datum van aankoop
Algemene wisselstukken
Niet gedekt door garantie

REN olietank

1 jaar vanaf datum van aankoop



When the Original Engine Equipment Manufacturer approves ES (Extended Service) oil change intervals
over their normal oil change intervals, ES (Extended Service) filters are required for Cummins Filtration
warranty coverage.



If you suspect a Fleetguard filter has caused progressive damage to your equipment, please call our
Warranty Department at 1-800-223-4583. Please ensure that the suspect filter is kept intact and not cut
opened or damaged in any way. Providing the filter in an "as used" condition will improve the ability to
find the root cause of the problem.
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