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Cummins Filtration Garantisi 

  
 

Cummins Filtration ürününün performansından memnun değilseniz, 
ürünü Sınırlı Garantimiz uyarınca ücretsiz olarak memnuniyetle 
değiştiririz.. 

 
 

-Sınırlı Garanti- 
 

Garanti: Nadiren de olsa ürün kusurunun motor ya da bileşenlerin onarımını 
gerektirmesi halinde, Cummins Filtration hasarlı motoru ya da bileşenleri 
değiştirmek ya da onarmak üzere (işbu iki seçenekten hangisi daha ucuzsa) 
makul masrafları karşılayacaktır. Cihaz garantileri sadece Cumming Filtration 
ürünlerinin kullanımı sebebiyle geçersiz kılınmamalıdır. 
 
Süre: İşbu Garanti, Cummins Filtration ürününün kurulması ile başlar ve 
Cummins Filtration tarafından yayınlanan hizmet süresi ya da OEM tarafından 
önerilen süre (işbu sürelerden hangisi daha uzunsa) boyunca devam eder 
(belirli ürün bilgileri için bu formun arka sayfasına bakın).  
 
Sınırlamalar: Cummins Filtration istenmeyen uygulamalar, amacı dışında 
kullanım, hatalı kurulum, değişiklik yapma, ihmal, kaza ya da kontamine sıvı 
durumları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Cummins Filtration'ın 
denetimi dışındaki eylemlerin neden olduğu durumlardan kaynaklanan hizmet 
süresinin azalmaso ya da arızadan sorumlu değildir. Cummins Filtration 
çalışmama süresi, gelir kaybı, geçim masrafları veya sair arızi ya da dolaylı 
zararlardan sorumlu değildir. İşbu Sınırlı Garanti, Cummins Filtration 
tarafından sunulan tek garantidir. CUMMINS FILTRATION SARİH YA DA 
ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK 
GARANTİLERİNDE BULUNMAZ.  
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Cummins Filtration Ürünleri İçin Garanti Kapsam Süresi 
 
 
 Hizmet Parçaları: 
      Genel Hizmet Öğeleri      satın alma tarihinden itibaren 3 ay              

 Kısıtlama Ölçerler      satın alma tarihinden itibaren 1 yıl 
 Uzaktan Kumandalı Kafalar     satın alma tarihinden itibaren 1 yıl 
 Air Shield™ DEF Dağıtım Kitleri                                             pompalarda ve motorlarda 3 yıl 

 Hizmet Parçaları- Elektrikli 
Motor Blok Isıtıcıları        1 yıl- sadece parça  
PTC Isıtıcı         1 yıl- sadece parça  

        WIF sensör         1 yıl- sadece parça 
 

 Hava Filtresi Muhafazaları, Sıvı Filtreleme Takımları ve            
       Crankcase Havalandırma Takımları (açık-OCV/Kapalı-CCV) satın alma tarihinden itibaren 1 yıl 

 

 Fleetguard Tek ve İki Aşamalı Hava Ön Temizleyicileri satın alma tarihinden itibaren 2 yıl 
 

 Kuru tip Hava Filtreleri, herhangi bir şekilde temizlenmiş ya da bakım görmüşse, garanti 
kapsamında DEĞİLDİR. 

 

 Cummins Filtration kimyasal ürünlerinin, aşağıda belirtilen uluslararası kuruluşlar tarafından 
oluşturulan OEM (Orjinal Motor Üreticileri) gereklilikleri ve performans özelliklerini karşılayacak 
şekilde formüle edildiği, karıştırıldığı ve sınandığı garanti edilir. 
 
ASTM   (Otomotiv Test ve Materyaller Birliği) 
SAE    (Otomotiv Mühendisleri Birliği) 
TMC   (Teknoloji ve Bakım Konseyi) 
JIS     (Japon Endüstri Standardı) 
Cummins Filtration, yanlış uygulanma veya uygun olmayan bakım uygulamaları ile kullanılma durumunda, 
kimyasal ürünlerine garanti veremez.           
 

 Cummins Filtration Fleetguard Fuel Pro™, Diesel Pro™, Industrial Pro™, Sea Pro™ ve REN™ : 
Donanım (Muhafaza)      satın alma tarihinden itibaren 5 yıl 
Elektrikli Bileşenler      satın alma tarihinden itibaren 2 yıl 
Genel Hizmet Donanımı      Garanti edilemez  
REN yağ tankı      satın alma tarihinden itibaren 1 yıl  
 

 Orijinal Motor Ekipman Üreticisi, ES (Uzatılmış Hizmet) yağ değişim aralıklarını bunların normal 
yağ değişim aralıkları üzerinden onaylarsa, Cummins Filtration garanti kapsamı için ES 
(Uzatılmış Hizmet) filtreleri gereklidir.  

 

 Fleetguard filtresinin ekipmanınıza sürekli zarar verdiğinden şüpheleniyorsanız, lütfen 1-800-
223-4583 numaralı telefondan Garanti Departmanımızı arayın. Lütfen şüphe duyulan filtreye 
herhangi bir şekilde dokunulmadığından ve şüpheli filtrenin kesilip açılmadığından ya da zarar 
görmediğinden emin olun. Filtreyi "kullanıldığı gibi" bir durumda vermek, problemin temel 
sebebini bulma olasılığını artıracaktır. 

 


