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En arv av kvalitet og pålitelighet
Gjennom selskapets lange historie med nyskapende teknologi 
og kvalitetsprodukter, har Cummins Filtration en garanti som 
gir pålitelighet utover salget. Våre globale garantier overgår 
alltid kundenes forventinger med at det er fullstendig dekning 
gjennom hele den anbefalte levetiden for Cummins Filtration 
og Fleetguard produkter. Vi tar det fulle ansvar for produktene 
du kjøper, fordi hvert produkt som vi konstruerer og tilvirker blir 
produsert med den høyeste kvalitetsstandarden i bransjen. I 
motsetning til våre konkurrenter som tilbyr å utbedre motoren 
din til den tilstanden den var i umiddelbart før svikten, er ikke 
vår garanti avkortet.

Global pålitelighet
Alle produsenter av Cummins Filtration og Fleetguard 
produkter garanterer samme høye kvalitetsstandard. 
Uavhenging av hvor våre produkter er produsert eller hvor 
de blir solgt, vil en kunde som kjøper Cummins Filtration eller 
Fleetgard produkter fra en av våre forhandlere i verden over, 
være garantert å få det mest pålitelige merke i bransjen. På 
grunn av våre forpliktelser overfor våre globale kunder, er 
Cummins Filtration garantien tilgjengelig på 11 forskjellige 
språk: kinesisk, nederlansk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, 
japansk, koreansk, portugisisk, spansk og norsk.

Konkurransedyktig dekning
Vi ønsker å tilby våre kunder den beste garantidekningen 
i bransjen gjennom våre løfter om å fremstå som en                             fi 
filterleverandør ”på livstid”. Vår uavkortede garanti forsikrer deg 
om at vi alltid følger opp et salg. Hvis et Cummins Filtration 
produkt med mangler eller avvik forårsaker skader på motoren 
eller komponenter, vil garantien dekke tilbakebetaling av 
kostnader med reparasjon eller erstatning, avhenging av 
hvilken løsning som gir lavest kostnader.

Vi lover at vår garanti overgår alle våre konkurrenters garantier 
og dette får du inkludert:

 Ukomplisert, enkel garantiforklaring

 Garanti på ulike språk

  Uavkortet garanti

  Global dekning av Fleetguard filtrering

 24 timers Kundeservice

 Bransje-ledende responstid


