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CERTIFICAT DE GARANŢIE

Donaldson

Vânzătorul garantează lipsa defectelor în ceea ce priveşte materialele sau fabricarea produselor sale, în
condiţiile folosirii normale şi a intervenţiilor autorizate.
1. Filtre de aer, lichid
Garanţia pentru seturile de filtre şi accesorii Donaldson este de un (1) an întreg de la data instalarii lor pe
echipamentul utilizatorului final, în condiţiile în care această dată poate fi demonstrată Vanzatorului de utilizatorul
final.
2. Ciclu de viaţă a produsului
Filtrele de aer au o durata de viaţă de cinci (5) ani de la data fabricării şi o garanţie de maximum un (1) an,
de la data instalării lor pe echipamentul utilizatorului final.
Filtrele pentru filtrarea lichidelor au o durată de viaţă de patru (4) ani de la data fabricării şi o garaţie de
maximum un (1) an, de la data instalării lor pe echipamentul utilizatorului final.
Garanţia mai sus mentionată expiră odată cu împlinirea duratei de viata a produsului, respectiv patru (4)
sau cinci (5) ani de la data imprimată pe filtru la fabricare.
3. Condiţii generale
Această garanţie nu se aplică produselor care au fost reparate sau modificate, incluzând fără excepţie
spălarea elementului de catre utilizatorul final, practici care în opinia fabricantului, afecteaza performanţele
produselor. Folosirea neadecvată de către client a produsului, accidentele şi/sau actele de neglijenţă duc la
anularea acestei garanţii.
Exceptând cazurile expres precizate, această garanţie nu acoperă urmatoarele situaţii:
 Defecţiunile apărute în situaţiile în care, în filtrele de marca Donaldson sunt incluse componente şi
elemente de filtrare non-Donaldson;
 Orice produs Donaldson care a fost reparat, reciclat, curăţat sau modificat în orice fel;
Precizările de mai sus înlocuiesc toate celelalte garanţii Donaldson, precum şi alte obligaţii asumate de
Donaldson.
Dacă defecţiunea apare în cursul perioadei de garanţie, compania Donaldson garantează că motorul sau
echipamentul defectat va fi reparat şi adus într-un stadiu echivalent cu cel în care era înaintea producerii
defecţiunii, cu condiţia ca produsul/echipamentul să fi fost instalat şi menţinut în conformitate cu instructiunile
tehnice de la Donaldson şi/sau de la producatorul echipamentului, după caz.
Garanţiile motorului şi echipamentelor oferite de producatori răman active atunci când produsele Donaldson
sunt folosite.
Garanţiile oferite de Donaldson şi de producătorii motorului/echipamentului actionează simultan.
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