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Cummins Filtration Garanti 

  
 

Hvis du er utilfreds med et af Cummins Filtrations produkters ydeevne, 
erstatter vi gladeligt produktet uden omkostninger i henhold til vores 
Begrænsede Garanti. 

 
 

-Begrænset Garanti- 
 

Garanti: I det utænkelige tilfælde, at en produktdefekt betyder, at motoren eller 
visse bestanddele skal repareres, godtgør Cummins Filtration alle rimelige 
omkostninger, der måtte være ved reparation eller erstatning (den af de to 
muligheder, der koster mindst) af den beskadigede motor eller de mangelfulde 
bestanddele. Garanti på udstyr gøres ikke ugyldig udelukkende på grund af, at der 
bruges Cummins Filtration-produkter. 
 
Varighed: Denne Garanti er gældende fra installationsdatoen for Cummins 
Filtration-produktet og gennem hele produktets levetid, som anbefalet af OEM eller 
som angivet af Cummins Filtration, hvor den gældende er den af de to, der er 
længst (se bagsiden af denne formular for specifik produktinformation).  
 
Begrænsninger: Cummins Filtrations er ikke ansvarlig for reduceret levetid eller 
driftssvigt, som resultat af utilsigtede applikationer, misbrug, fejlagtig installation, 
modifikationer, forsømmelser, ulykker eller forhold, der er opstået som følge af 
handlinger, der er uden for Cummins Filtrations kontrol, herunder, men ikke 
begrænset til, forhold med forurenede væsker. Cummins Filtration er ikke ansvarlig 
for driftstop, tab i indkomst, leveomkostninger eller anden tilfældig eller deraf 
følgende skade. Denne Begrænsede Garanti er den eneste garanti, der stilles af 
Cummins Filtration. CUMMINS FILTRATION STILLER INGEN ANDEN GARANTI, 
HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT, FOR SALGBARHED ELLER 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.  
 
 
 
 
                                                                Ikrafttrædelsesdato: 9. februar, 2012 
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Garantiperiode for Cummins Filtration-produkter 
 
 

 Servicedele: 
      Generelle Servicegenstande     3 måneder fra købsdato              

 Restriktionsmåler      1 år fra købsdato 
 Remote Heads      1 år fra købsdato 
 Air Shield™ DEF Dispensing Kits                                             3 år på pumper og motorer 

 Servicedele - elektriske dele 
Varmeblokke til motoren      1 år - kun del  
PTC-varmeapparat        1 år - kun del  

        WIF-sensor         1 år - kun del 
 

 Lufthuse, Væskefiltreringssamlinger og            
       Crankcase ventilationssamlinger (åben-OCV/lukket-CCV) 1 år fra købsdato 

 

 Fleetguard enkelte og dobbelte luftfiltre 2 år fra købsdato 
 

 Tørre luftfiltre er IKKE dækket af garantien, hvis de er blevet renset, eller der er lavet nogen form 
for service på dem. 

 

 Det garanteres, at Cummins Filtrations kemiske produkter er udarbejdet, sammensat og testet til 
at opfylde OEMs (Original Engine Manufacturers) krav samt de præstationsspecifikationer, der er 
fastlagt af følgende internationale organisationer: 
 
ASTM   (Automotive Society for Testing and Materials) 
SAE    (Society of Automotive Engineers) 
TMC   (Technology and Maintenance Council) 
JIS     (Japanese Industrial Standard) 
Cummins Filtration kan ikke stille nogen garanti for virksomhedens produkter, hvis de anvendes fejlagtigt 
eller ikke vedligeholdes hensigtsmæssigt.           
 

 Cummins Filtration’s Fleetguard Fuel Pro™, Diesel Pro™, Industrial Pro™, Sea Pro™, and REN™ : 
Hardware (bolig)      5 år fra købsdato 
Elektriske bestanddele     2 år fra købsdato 
Generel service-hardware      Der stilles ingen garanti  
REN-olietank      1 år fra købsdato  
    

 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. 

 


