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Gwarancja Cummins Filtration 

  
 

W przypadku niezadowolenia z działania jakiegokolwiek produktu Cummins 
Filtration, zostanie on przez nas z przyjemnością wymieniony bez 
dodatkowych kosztów, zgodnie z naszą Ograniczoną Gwarancją. 

 
 

-Ograniczona gwarancja- 
 

Gwarancja: W razie stwierdzenia wady produktu powodującej konieczność naprawy 
silnika lub jego komponentów, Cummins Filtration zwróci uzasadnione koszty 
związane z naprawą lub wymianą uszkodzonego silnika lub komponentów, w 
zależności od tego, które są niższe. Gwarancje na wyposażenie nie powinny być 
unieważniane wyłącznie ze względu na użycie produktów Cummins Filtration. 
 
Czas objęcia gwarancją: Niniejsza gwarancja obowiązuje od daty zainstalowania 
produktu Cummins Filtration na czas trwałości użytkowej produktu zalecany przez 
OEM lub czas trwałości użytkowej określony przez Cummins Filtration, w zależności 
od tego, który trwa dłużej (na odwrocie tej strony znajdują się dokładne informacje 
dotyczące konkretnych produktów).  
 
Ograniczenia: Cummins Filtration nie ponosi odpowiedzialności za zredukowanie 
czasu trwałości użytkowej lub awarię spowodowaną wykorzystaniem niezgodnie z 
przeznaczeniem, niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłową instalacją, 
modyfikacjami, zaniedbaniem, wypadkiem lub za warunki powstałe na skutek 
aktywności, na które Cummins Filtration nie ma wpływu, w tym, jednak bez 
ograniczenia do warunków spowodowanych przez stosowanie zanieczyszczonych 
płynów. Firma Cummins Filtration nie ponosi odpowiedzialności za czas przestoju, 
utratę zysków, koszty utrzymania lub inne szkody uboczne lub wtórne. Niniejsza 
Ograniczona gwarancja stanowi wyłączną gwarancję udzielaną przez Cummins 
Filtration. CUMMINS FILTRATION NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI 
WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI 
HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.  
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Okres objęcia gwarancją produktów firmy Cummins Filtration 
 
 

 Części serwisowe: 
      Ogólne elementy serwisowe      3 miesiące od daty zakupu              

 Zawory ograniczające      1 rok od daty zakupu 
 Głowice sterowane       1 rok od daty zakupu 
 Zestawy dozujące Air Shields™ do płynu DEF                                      3 lata na pompy i silniki 

 Części serwisowe- Elektryczne 
Nagrzewnice bloku silnika       1 rok- tylko część  
Nagrzewnica PTC         1 rok- tylko część  

        Czujnik WIF          1 rok- tylko część 
 

 Osłony filtrów powietrza, Zespoły filtrów wodnych oraz            
       Zespoły wentylacji skrzyni korbowej (otwartej-OCV/Zamkniętej-CCV) 1 rok od daty zakupu 

 

 Pojedyncze i podwójne filtry wstępnego, dwuetapowego oczyszczania powietrza Fleetguard  2 
lata od daty zakupu 

 

 Suche filtry powietrza NIE podlegają gwarancji, jeśli były czyszczone lub serwisowane w 
jakikolwiek sposób. 

 

 Cummins Filtration gwarantuje, że produkty chemiczne są opracowywane, mieszane i testowane 
według wymagań OEM (Original Engine Manufacturers - Właściwi producenci silnika) oraz 
parametrów wydajnościowych określonych przez następujące organizacje międzynarodowe: 
 
ASTM   (Automotive Society for Testing and Materials) 
SAE    (Society of Automotive Engineers) 
TMC   (Technology and Maintenance Council) 
JIS     (Japanese Industrial Standard) 
Cummins Filtration nie może objąć gwarancją swoich produktów chemicznych, jeśli są one 
wykorzystywane w niewłaściwy sposób lub używane przy nieodpowiednich zasadach konserwacji.           
 

 Produkty Cummins Filtration: Fleetguard Fuel Pro™, Diesel Pro™, Industrial Pro™, Sea Pro™ oraz 
REN™ : 
Sprzęt (Obudowa)      5 lat od daty zakupu 
Komponenty elektryczne     2 lata od daty zakupu 
Ogólne elementy serwisowe      Nie podlegają gwarancji  
Zbiornik oleju REN      1 rok od daty zakupu      
 

 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. 
                                                                 


