Garantijos sertifikatas

Mes garantuojame tobulą medžiagų kokybę ir nepriekaištingą visų MEYLE gaminių veikimą 24 mėnesius nuo įrengimo datos. MEYLEHD gaminiams ši garantija taikoma 48 mėnesius nuo įrengimo datos. Pagal garantiją pakeistiems MEYLE gaminiams garantija nepradedama skaičiuoti iš naujo.
Jiems tęsiama anksčiau įgyto ir sumontuoto atitinkamo originalaus MEYLE gaminio garantija. Kartu su šia garantija, MEYLE keleivinių automobilių vandens
siurbliams, įsigytiems nuo 2016 m. gegužės 1 d., suteikiame papildomą 100 000 mylių (160 934 kilometrų) medžiagų ir gamybos defektų eksploatacinę garantiją.
MEYLE keleivinių automobilių vandens siurbliams suteikta garantija nustoja galioti pasibaigus garantiniam laikotarpiui arba garantinei ridai, priklausomai nuo to,
kuri iš sąlygų pasireiškia vėliau: jeigu garantinė rida nepasiekiama atitinkamai 24 arba 48 mėnesių garantinio laikotarpio pabaigoje, ridos garantija lieka galioti.
Atitinkamai, 24 arba 48 mėnesių garantinis laikotarpis toliau galioja, jeigu garantuota rida jau yra viršyta.
Garantija taikoma MEYLE vandens siurbliams, tik jeigu prieš įrengiant MEYLE vandens siurblį, buvo praplautas aušinimo kontūras. Įstatymu suteikiamos teisės ir
toliau taikomos neribotai, nepriklausomai nuo šios garantijos. Garantinio laikotarpio metu mes atliekame sugedusių MEYLE dalių remontą arba keičiame
gaminius naujais. Ši garantija netaikoma kitų pretenzijų atveju, pavyzdžiui, prašant padengti patirtą žalą.
Tai neturi įtakos jokiems galimiems teisiniams reikalavimams. Tam, kad garantija galiotų, gaminį turi įrengti kvalifikuoti darbuotojai specializuotose dirbtuvėse,
pagal MEYLE montavimo instrukcijas, taip pat pagal atitinkamo transporto priemonės gamintojo montavimo ir techninės priežiūros instrukcijas. MEYLE garantija
netaikoma normaliam nusidėvėjimui ir žalai, kilusiai dėl netinkamo naudojimo arba netinkamo montavimo. Garantija nustoja galioti, jei atitinkama dalis yra
modifikuojama trečiųjų šalių arba montuojant trečiųjų šalių dalis, arba jei dalis arba transporto priemonė yra naudojama viršijant tinkamas naudojimo sąlygas ir
paskirtį. Be to, MEYLE garantija negalioja, jei nesilaikoma MEYLE instrukcijų arba transporto priemonės gamintojo instrukcijų, pvz., dėl techninės priežiūros ir
keitimo intervalų. Klientas turi pateikti raštišką garantijos pretenziją nedelsdamas arba bent nevėliau kaip po 30 dienų nuo medžiagų arba apdorojimo defekto
aptikimo. Šią pretenziją reikia pateikti prekybos atstovui, iš kurio įsigytas MEYLE gaminys. Klientas turi grąžinti gaminį kruopščiai supakuotą. Reikia pridėti
originalų pardavimo kvitą ir defekto aprašymą. Klientas taip pat privalo atitinkamais dokumentais patvirtinti transporto priemonės informaciją, montavimo datą ir
transporto priemonės ridą.
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