
Echte Bescherming:
De Cummins Filtration garantie
Een belofte waar u kunt op rekenen



Een betrouwbare garantie biedt 
een gevoel van veiligheid

Voor meer informatie: 
cumminsfiltration.com
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Gedetailleerde informatie over de Cummins Filtratie garantie, 
met o.a. de garantieperiode per product, vindt u onder 
LT20715, de Cummins Filtration garantiebrochure, online 
beschikbaar op cumminsfiltration.com.

Een traditie van kwaliteit
en betrouwbaarheid
Cummins kent een lange traditie van technische innovatie 
en prima producten. De Cummins Filtration garantie voegt 
daar blijvende betrouwbaarheid aan toe, ook na de koop. 
Onze wereldwijde garantiedekking over de gehele aanbevolen 
levensduur van Cummins Filtration- en Fleetguardproducten 
overtreft steeds de verwachtingen van onze klanten. Onze 
belofte is dat we volledig achter onze producten staan, omdat 
elk product dat we ontwerpen, realiseren en fabriceren, 
voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen in de branche. 
Anders dan bij onze concurrenten is onze garantie niet ‘pro-
rated’. Wij brengen dus uw voertuig niet slechts terug tot de 
toestand ‘net voor de storing’.

Wereldwijde betrouwbaarheid
Alle productiefaciliteiten van Cummins Filtration voldoen 
aan dezelfde hoge kwaliteitsnormen. Waar het product van 
Cummins Filtration of Fleetguard ook gemaakt of aangeschaft 
is, door welke distributeur ook geleverd, onze klanten krijgen 
steeds het betrouwbaarste product dat op de markt is. Omdat 
we onze klanten over de hele wereld ondersteunen, zijn de 
Cummins Filtration garantievoorwaarden beschikbaar in 10 
talen: Chinees, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, 
Japans, Koreaans, Portugees en Spaans.

Betere dekking dan bij de concurrentie
Wij beloven onze klanten de beste garantievoorwaarden in de 
markt. Wij gaan graag een langdurig partnership met u aan. 
Onze niet pro-rated garantie betekent dat we er altijd voor u 
zijn na de aanschaf. Mocht een Cummins Filtration product 
het ooit noodzakelijk maken de motor of componenten te 
repareren, dan zal Cummins Filtration de redelijke kosten voor 
reparatie of vervanging, al naar gelang wat het goedkoopste 
is, van de beschadigde motor of componenten vergoeden.

We zorgen dat onze Cummins Filtration garantie verder gaat 
dan die op concurrerende producten, met overal ter wereld de 
beste en meest betrouwbare dekking:

 Ongecompliceerde, eenvoudige garantiebepalingen

 Garantie in de taal van uw keuze

  Garantie is niet ‘pro-rated’

 De beste responstijd

  Wereldwijde dekking voor Fleetguard-fi lters, - uitlaten, 
-geluiddempers, etc.

 24-uurs klantenondersteuning


