Fleetguard
Beperkte productgarantie

Beperkte garantie
Fleetguard producten zijn gewaarborgd bij normaal gebruik en onderhoud. Deze garantie geldt voor defect materiaal en
fabrieksvakmanschap (garandeerbaar defect). Wanneer ons product een garandeerbaar defect blijkt te vertonen, zullen we dit defecte
product herstellen, vervangen of terugbetalen. Wanneer ons product ook de voornaamste oorzaak blijkt te zijn van een beschadiging
van de motor of van een component, zullen we redelijke kosten vergoeden voor herstellingen of vervangingen naargelang van wat
goedkoper is. Deze beperkte garantie geldt voor alle eigenaars en kan worden overgedragen aan alle daaropvolgende eigenaars.

Garantieperiode
Deze beperkte garantie geldt vanaf de datum van de installatie van ons product tot aan het einde van de door de OEM aanbevolen of
door ons gepubliceerde levensduur voor het product, waarbij de langste periode de duur bepaalt. Onderdelen die niet bij het onderhoud
horen, worden gedekt gedurende de garantieperiode van de OEM of gedurende een jaar, waarbij de langste periode de duur bepaalt.

Beperkingen
Fleetguard is niet verantwoordelijk voor een verminderde levensduur of een defect die het gevolg zijn van een misbruik of van een verzuim,
met inbegrip van maar niet beperkt tot: verkeerde onderhoudspraktijken of wijziging van het (de) interval(len), onbedoelde toepassingen,
verkeerd gebruik, verkeerde installatie of wijziging, verkeerde opslag, ongeval, of omstandigheden die het gevolg zijn van ingrepen buiten
de controle van Fleetguard, met inbegrip van maar niet beperkt tot omstandigheden in verband met corrosie of vervuilde vloeistoffen.
De Fleetguard producten zijn NIET gewaarborgd wanneer ze schoongemaakt zijn of op een andere, om het even welke manier werden
gewijzigd. Fleetguard is niet verantwoordelijk voor stilstandtijden, verlies van inkomsten, leefkosten, ladingschade of boeten.
DEZE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE FLEETGUARD GEEFT EN ALLE ANDERE VOORSTELLINGEN, VOORWAARDEN,
GARANTIES EN BEPALINGEN, UITDRUKKELIJK VERMELD OF STILZWIJGEND VOORZIEN DOOR HET GEWOONTERECHT, HET
STATUUT OF OP EEN ANDERE MANIER IN VERBAND MET DE KWALITEIT, DE TOESTAND OF DE GESCHIKTHEID VAN HET
PRODUCT VOOR OM HET EVEN WELK DOEL, WORDEN ZOVEEL ALS MOGELIJK DOOR DE WET UITGESLOTEN. FLEETGUARD
IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE.

Werkwijze voor vorderingen
Alle vorderingen moeten binnen 60 dagen na het optreden van het waarborgbare defect worden ingediend. Wijzig of verander het
product op geen enkele manier omdat dit de garantie doet vervallen. Fleetguard heeft het recht om om het even welk defect product of
component die onder waarborg werden vervangen, over te nemen. Als u ons de filter in een gebruikte toestand kunt bezorgen, zal dit de
mogelijkheid bieden om de vordering goed te kunnen verwerken. Voor bijkomende informatie over het indienen van garantievorderingen,
ga naar https://www.cumminsfiltration.com/warranty of telefoneer naar 1-800-223-4583.
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