Garantia da Cummins Filtration
Se você não estiver satisfeito com o desempenho de qualquer produto
Cummins Filtration, substituiremos o produto gratuitamente nos termos de
nossa Garantia limitada.

-Garantia limitadaGarantia: No evento improvável de um produto defeituoso exigir reparos no motor
ou em seus componentes, a Cummins Filtration reembolsará os custos cabíveis de
reparo ou substituição, o que for menor, do motor ou de seus componentes
danificados. As garantias dos equipamentos não devem ser anuladas somente
devido ao uso de produtos Cummins Filtration.
Duração: Esta garantia estende-se a partir da data de instalação do produto
Cummins Filtration até a duração da vida útil do produto recomendada para o
equipamento original ou publicada pela Cummins Filtration, o que for maior
(consulte o verso deste formulário para obter informações específicas sobre o
produto).
Limitações: A Cummins Filtration não se responsabiliza por redução na vida útil
nem falha resultante de aplicações inadvertidas, mau uso, instalação defeituosa,
alterações, negligência, acidente ou condições resultantes de ações fora do
controle da Cummins Filtration, incluindo, entre outras, condições de fluido
contaminado. A Cummins Filtration não se responsabiliza por paralisações, perda
de receita, despesas com manutenção ou outros danos incidentais ou
consequências. Esta garantia limitada é a única garantia oferecida pela Cummins
Filtration. A CUMMINS FILTRATION NÃO OFERECE NENHUMA OUTRA
GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE COMERCIABILIDADE OU
ADEQUAÇÃO DO PRODUTO A UM FIM EM PARTICULAR.
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Período de cobertura da garantia dos produtos da Cummins
Filtration




Peças de manutenção:
Itens gerais de manutenção
Indicadores de restrição
Cabeçotes remotos
Kits dispensadores com DEF Air Shield™
Peças de manutenção - elétrico
Aquecedores do Bloco do Motor
Aquecedor PTC
Sensor WIF

3 meses da data de compra
1 ano da data de compra
1 ano da data de compra
3 anos em bombas e motores
1 ano - peça apenas
1 ano - peça apenas
1 ano - peça apenas



Conjuntos de compartimentos de ar e de filtragem de líquido e
Conjuntos de ventilação do cárter (OCV aberto/CCV fechado) 1 ano da data de compra



Pré-purificadores de ar Fleetguard de um e dois estágios



Os Filtros de Ar do Tipo Seco NÃO estarão sob garantia se tiverem sido limpos ou se qualquer
manutenção tiver sido realizada.



Os produtos químicos da Cummins Filtration têm garantia de que foram formulados, misturados e
testados para atender às exigências do fabricante original (OEM) e às especificações de
desempenho estabelecidas pelas seguintes organizações internacionais:

2 anos da data da compra

ASTM

American Society for Testing and Materials (Sociedade Americana de Testes e
Materiais)
SAE
Society of Automotive Engineers (Sociedade de Engenheiros Automotivos)
TMC
Technology and Maintenance Council (Conselho de Tecnologia e Manutenção)
JIS
Japanese Industrial Standard (Padrão Industrial Japonês)
A Cummins Filtration não pode oferecer garantia a seus produtos químicos caso tenham sido mal
aplicados ou utilizados em práticas inadequadas de manutenção.


Fleetguard Fuel Pro™, Diesel Pro™, Industrial Pro™, Sea Pro™ e Cummins Filtration REN™ da
Cummins Filtration:
Ferragens (Estrutura)
5 anos da data de compra
Componentes elétricos
2 anos da data de compra
Ferragens de serviços gerais
Sem garantia

Tanque de óleo REN

1 ano da data de compra



Quando uma montadora aprova os intervalos de troca de óleo ES (Serviço Estendido) ao invés do
intervalo convencional, filtros ES (Serviço Estendido) são necessários para a cobertura da garantia da
Cummins Filtration.



Se você suspeitar que um filtro da Fleetguard causou um dano progressivo no seu equipamento, por
favor ligue para nosso Departamento de Garantia no 1-800-223-4583. Favor certificar-se de que o filtro
suspeito está intacto, não aberto ou danificado de alguma maneira. Fornecer um filtro da mesma maneira
em que ele foi utilizado vai aumentar a capacidade de encontrar a raiz da causa do problema.
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