Fleetguard

Garantia limitada de produto

Garantia limitada
Os produtos Fleetguard são garantidos sob uso e serviço normais, livres de defeitos de material e de fabricação (Falha coberta por
garantia). Se nosso produto apresentar uma Falha coberta por garantia, deveremos reparar, substituir ou reembolsar esse produto
com defeito. Se também for determinado que nosso produto é a principal causa de dano ao motor ou componente, reembolsaremos
os custos cabíveis ao reparo ou à substituição, o que for mais baixo, desse dano. Esta garantia limitada é destinada a todos os
proprietários e é transferível para todos os proprietários subsequentes.

Período de garantia
Esta Garantia limitada se estende da data de instalação de nosso produto até a duração recomendada pelo fabricante do equipamento
original (OEM) ou nossa vida útil publicada para o produto, o que for maior. As peças que não podem ser reparadas devem ser cobertas
pelo período de garantia do OEM ou por um ano, o que for maior.

Limitações
A Fleetguard não se responsabiliza pela redução da vida útil ou por falha resultante de abuso ou negligência, incluindo, mas não se
limitando a: práticas inadequadas de serviço ou intervalo(s) de troca, aplicações não intencionais, uso indevido, instalação ou alteração
com defeito, armazenamento inadequado, acidente ou condições resultantes de ações que saiam do controle da Fleetguard, incluindo,
sem limitação, condições de corrosão ou fluidos contaminados. Os produtos Fleetguard NÃO são garantidos se tiverem sido limpos ou
modificados de alguma maneira. A Fleetguard não se responsabiliza por tempo de inatividade, perda de receita, despesas de moradia,
danos à carga ou multas.
ESTA GARANTIA É A ÚNICA GARANTIA FEITA PELA FLEETGUARD E TODAS AS OUTRAS REPRESENTAÇÕES, CONDIÇÕES,
GARANTIAS E TERMOS, EXPRESSOS OU IMPLÍCITOS POR LEI COMUM, ESTATUTO, OU QUALQUER OUTRA QUALIDADE,
CONDIÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FINALIDADE DO PRODUTO, SÃO EXCLUÍDAS NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA
POR LEI. A FLEETGUARD NÃO DEVE SER RESPONSABILIZADA POR DANOS CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS.

Processo de reclamação
Todas as reclamações devem ser enviadas no prazo de 60 dias da Falha coberta por garantia. Nunca modifique ou altere o produto,
pois isso anulará a garantia. A Fleetguard tem o direito de se reapoderar de qualquer produto ou componente com defeito que
tenha sido substituído mediante garantia. Definir o filtro em uma condição "conforme utilizado" melhorará a capacidade de
processar adequadamente a reclamação. Para obter informações adicionais sobre como enviar reclamações de garantia, acesse
https://www.cumminsfiltration.com/warranty ou ligue para 1-800-223-4583.
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