
Fleetguard
Ograniczona gwarancja na produkt

Produkty Fleetguard są objęte gwarancją na fabryczne wady materiałowe i wykonawcze (wada objęta gwarancją) pod warunkiem normalnego użytkowania  

i serwisowania. Jeśli w naszym produkcie zostanie stwierdzona wada objęta gwarancją, zobowiązujemy się do naprawienia produktu, jego zwrotu lub zwrócenia 

kosztów jego zakupu zależnie od własnego uznania. Jeśli nasz produkt zostanie również uznany za główną przyczynę uszkodzenia silnika lub podzespołu, 

zwrócimy uzasadnione koszty naprawy lub wymiany, w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza, takiego uszkodzenia. Ta ograniczona gwarancja 

jest udzielana wszystkim właścicielom i można ją przenieść na wszystkich kolejnych właścicieli.

Okres gwarancyjny
Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje od daty montażu naszego produktu przez (i) zalecany przez producentów OEM okres użytkowania produktu lub 

(ii) opublikowany przez nas okres użytkowania produktu, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Części nienadające się do naprawy podlegają 

gwarancji w okresie gwarancji OEM lub jednego roku, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Każdy naprawiony lub wymieniony produkt jest objęty 

gwarancją tylko do końca obowiązywania gwarancji na pierwotnie zakupiony produkt.

Ograniczenia
Fleetguard nie ponosi odpowiedzialności za skrócenie okresu użytkowania lub awarie wynikające z nadużycia lub zaniedbania, w tym między innymi: niewłaściwe 

praktyki serwisowe lub cykle wymiany, zastosowania niezgodne z przeznaczeniem, nieodpowiedzialne użycie, błędny montaż lub modyfikacja, nieodpowiednie 

warunki przechowywania, wypadek lub warunki wynikające z działań poza kontrolą Fleetguard, w tym między innymi korozja lub zanieczyszczone płyny. Produkty 

Fleetguard przestają być objęte gwarancją, jeśli zostały oczyszczone lub w jakikolwiek inny sposób zmodyfikowane. Fleetguard nie ponosi odpowiedzialności  

za przestoje, utratę dochodów, koszty utrzymania, uszkodzenia ładunku lub grzywny.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNĄ GWARANCJĄ UDZIELONĄ PRZEZ FLEETGUARD I ZASTĘPUJE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE 

DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WSZYSTKIE INNE DEKLARACJE, WARUNKI, GWARANCJE I ZASADY, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE W PRAWIE, 

USTAWACH LUB W INNY SPOSÓB, KTÓRE DOTYCZĄ JAKOŚCI, WARUNKÓW LUB PRZYDATNOŚCI PRODUKTÓW DO JAKICHKOLWIEK CELÓW,  

W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FLEETGUARD 

NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE.

W niektórych stanach nie jest dozwolone ograniczenie czasu trwania dorozumianej gwarancji albo jej wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody 

przypadkowe lub wtórne, w związku z czym powyższe ograniczenie może w danym przypadku nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje określone prawa, 

a nabywcy mogą przysługiwać inne prawa zależnie od stanu.

Proces reklamacyjny
Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane w ciągu 60 dni od wystąpienia wady objętej gwarancją. Produktu nie wolno modyfikować ani zmieniać w żaden 

sposób, ponieważ skutkuje to unieważnieniem gwarancji. Fleetguard ma prawo własności do każdego uszkodzonego produktu lub podzespołu, który został 

wymieniony w ramach gwarancji. Oddanie filtra w bieżącym stanie zużycia usprawni proces rozpatrywania reklamacji. Dalsze informacje o sposobie zgłaszania 

reklamacji gwarancyjnych można uzyskać w naszym regionalnym centrum obsługi klienta
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