
Fleetguard
ضمان منتج محدود

يخضع  عطل  به  منتجنا  أن  وجد  إذا  للضمان(.  يخضع  )عطل  والتصنيع  المواد  في  العيوب  من  خالية  بأنها  العادي  واالستخدام  الخدمة  حالة  في   Fleetguard منتجات  ضمان  يتم 

المكون،  أو  بالمحرك  يلحق  الذي  للتلف  الرئيسي  السبب  أنه  على  أيًضا  منتجنا  تحديد  تم  إذا  ثمنه.  إعادة  أو  استبداله  أو  المعيب  المنتج  هذا  إصالح  علينا  يتعين  للضمان، 

الالحقين. المالكين  جميع  إلى  نقله  ويمكن  المالكين  جميع  إلى  المحدود  الضمان  هذا  تقديم  يتم  أقل.  أيهما  استبداله،  أو  التلف  هذا  إلصالح  معقولة  تكاليف  ندفع  فسوف 

فترة الضمان
يمتد هذا الضمان المحدود من تاريخ تركيب منتجنا إلى مدة عمرة الخدمة للمنتج التي توصي بها الشركات المصنعة للمعدات األصلية )OEM( أو التي ننشرها، أيهما أطول. يتم تغطية 

األجزاء غير القابلة للصيانة بفترة ضمان الشركة المصنعة للمعدات األصلية )OEM( أو سنة واحدة، أيهما أطول.  

القيود
إن Fleetguard ليست مسؤولة عن انخفاض عمر الخدمة أو العطل الناتج عن سوء االستخدام أو اإلهمال بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: ممارسات الخدمة غير الصحيحة أو 

الفاصل )الفواصل( الزمني للتغيير أو االستخدامات غير المقصودة أو سوء االستعمال أو التركيب أو التغيير الخاطئ أو التخزين غير السليم أو الحوادث أو الظروف الناتجة من اإلجراءات 

خارج سيطرة Fleetguard، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، ظروف التآكل أو السوائل الملوثة. ال يتم ضمان منتجات Fleetguard إذا تم تنظيفها، أو بخالف ذلك تم تعديلها 

بأي طريقة. إن Fleetguard ليست مسؤولة عن التوقف أو فقدان الدخل أو نفقات المعيشة أو تلف البضائع أو الغرامات. 

هذا الضمان هو الضمان الوحيد الذي يتم تقديمه بواسطة FLEETGUARD وجميع اإلقرارات والشروط والضمانات والبنود األخرى، سواء كانت صريحة أو ضمنية بموجب القانون 

العام، أو القانون، أو غير ذلك فيما يتعلق بالجودة أو المالءمة ألي غرض يتم استبعادها إلى الحد األقصى المسموح به بموجب القانون.  إن FLEETGUARD غير مسؤولة عن األضرار 

العرضية أو التبعية. 

عملية المطالبة
يجب تقديم جميع المطالبات في غضون 60 يوًما من حدوث العطل الذي يخضع للضمان. ال تقم بتعديل أو تغيير المنتج بأي شكل من األشكال، ألن هذا سيؤدي إلى إلغاء الضمان. يحق 

لـ Fleetguard استعادة أي منتج أو مكون فاشل تم استبداله بموجب الضمان. سيؤدي تقديم الفلتر في حالة "كما هو مستخدم" إلى تحسين القدرة على معالجة المطالبة بشكل صحيح.  

للحصول على معلومات إضافية حول كيفية تقديم مطالبات الضمان، انتقل إلى https://www.cumminsfiltration.com/warranty أو اتصل بالرقم 1-800-223-4583.
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