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Więcej informacji na temat gwarancji Cummins Filtration, 
łącznie z okresami gwarancji dla danego produktu, 
można znaleźć w broszurze LT20715, zatytułowanej The 
Cummins Filtration Warranty, dostępnej online pod adresem 
cumminsfiltration.com.

Tradycja jakości i niezawodności
Na przestrzeni długoletniej historii dostarczania innowacyjnych 
technologii oraz najlepszych produktów, gwarancja Cummins 
Filtration zapewniała profesjonalną ochronę posprzedażną. 
Nasza globalna gwarancja stale wykracza poza oczekiwania 
klientów dotyczące pełnej ochrony gwarancyjnej, w okresie 
rekomendowanej żywotności każdego z produktów Cummins 
Filtration oraz Fleetguard. Bierzemy pełną odpowiedzialność za 
produkty, które Państwo kupują, ponieważ każdy nasz produkt jest 
projektowany, konstruowany i wytwarzany zgodnie z najwyższymi 
standardami obowiązującymi w naszej branży. W przeciwieństwie 
do naszych konkurentów, którzy oferują przywrócenie silnika do 
stanu w jakim znajdował się on bezpośrednio przed wystąpieniem 
usterki, nasza gwarancja nie ogranicza wstępnie wartości silnika.

Globalna Pewność
Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Cummins Filtration 
zapewniają ten sam wysoki poziom jakości. Niezależnie od 
miejsca wytworzenia lub sprzedaży naszych produktów, klienci 
kupujący, u tysięcy dystrybutorów na całym świecie, produkty 
Cummins Filtration lub Fleetguard mogą być pewni zakupu 
najbardziej niezawodnej marki w branży. Ponieważ dbamy o 
wszystkich naszych klientów, gwarancja firmy Cummins Filtration 
jest dostępna w 14 językach: chińskim, duńskim, niderlandzkim, 
angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, 
koreańskim, portugalskim, rosyjskim, polskim i hiszpańskim.

Bezkonkurencyjna ochrona 
gwarancyjna
Przez zapewnienie najlepszej ochrony gwarancyjnej, w branży, 
mamy nadzieję na zostanie Państwa stałym dostawcą. Nasza nie 
ograniczana wstępnie gwarancja daje pewność, iż zawsze po 
sprzedaży będziemy u Państwa boku. Jeżeli kiedykolwiek usterka 
produktu Cummins Filtration spowoduje konieczność naprawy 
silnika lub jego komponentów, gwarancja Cummins Filtration 
zapewni pokrycie rozsądnych kosztów naprawy lub wymiany 
(opcja tańsza) uszkodzonego silnika lub jego części. 

Zapewniamy, że Gwarancja Cummins Filtration  przewyższa 
wszystkie inne konkurencyjne gwarancje  dając najpewniejszą, 
dostępną w każdym miejscu na świecie ochronę, w tym:

 Nieskomplikowaną umowę gwarancyjną

 Gwarancję w wybranym języku

  Gwarancję nie ograniczającą wstępnie wartości uszkodzonego 
urządzenia

 Najkrótszy w branży czas reakcji

  Obejmującą wszystkie produkty Fleetguard w tym fi ltry, układy 
wydechowych, tłumiki itd.

 24-godzinne wsparcie klienta


