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A Garantia Cummins Filtration
Quando você compra um produto Cummins Filtration, você tem a certeza de uma proteção e garantia superior do ponto de compra ao longo da vida recomendada do
produto. Ao contrário dos concorrentes da indústria, a nossa cobertura de garantia não é rateada, o que significa que você está totalmente protegido por meio da vida
últil recomendada do produto. Estes fatores tornam a Garantia Cummins Filtration uma das melhores da indústria.
Para ler mais sobre os befefícios competitivos da Garantia Cummins Filtration, clique aqui [1]

Formulário de garantia [2] Clique neste botão para enviar o Formulário de Garantia

A Garantia Cummins Filtration - A Melhor da Indústria
Para sua comodidade, a Garantia Cummins Filtration agora está disponível para download em vários idiomas. Para baixar uma versão específica, escolha uma opção abaixo:

Chinese [3]
Danish [4]
Dutch [5]
English [6]
French [7]
German [8]
Italian [9]
Japanese [10]
Korean [11]
Polish [12]
Portuguese [13]
Russian [14]
Spanish [15]
Turkish [16]
NOTE: A Garantia Fleetguard® está no formato PDF, que requer o plug-in Adobe
Acrobat® Reader. Se você não tem o plug-in, clique no link abaixo para obtê-lo.
> Get the plug-in [17]
Processo de Reclamação de Garantia do Cliente
Quando você tem uma preocupação com a qualidade, percebemos que você quer resolvê-la rapidamente. No caso improvável de que você precise devolver um produto Cummins Filtration, oferecemos um processo livre de problemas:

Manter o produto em questão e chamar o Centro de Assistência ao Cliente de sua região
para iniciar o processo de garantia.
NÃO corte ou altere o produto de qualquer forma. Guarde o produto suspeito em um
recipiente apropriado. O seu Centro de Assistência ao Cliente irá fornecer-lhe o endereço
apropriado para o produto. Reter quaisquer amostras de fluídos associados a partes
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afetadas para possível avaliação.
Incluir orderns de reparação, lista de peças de reposição usadas, encargos trabalhistas, e
quaisquer informações adicionais que possam apoiar a alegação solicitada.
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