(ważne wyłącznie w Europie)

MONROE® Europe gwarantuje odpowiedzialność wobec
pierwotnego nabywcy detalicznego za wady eksploatacyjne
lub materiałowe wyrobów objętych wykazem.

®

®

MONROE Quick-Strut
®
MONROE Reflex
®
MONROE Springs

MONROE Adventure
®
MONROE Gas-Magnum
®
MONROE Level-Light
®
MONROE Load-Leveler
®
MONROE Magic Camber
®
MONROE Magnum
®
MONROE Max Lift
®
MONROE Mounting Kit

®

MONROE Original
®
MONROE Protection Kit
®
MONROE Ride-Leveler
®
MONROE Sensa-Trac
®
MONROE Spheres
®
MONROE Suspension parts
®
MONROE Van-Magnum

MONROE® Europe zapewnia 2-letnią gwarancję bez ograniczenia przebiegu.
(3-letnia gwarancja na MONROE® Reflex, MONROE® Quick-Strut, MONROE® Springs)
Gwarancja MONROE® Europe ograniczona jest do zakupu nowego amortyzatora produkt Monroe®.
Wszelkie reklamacje z tytułu gwarancji muszą być zgłoszone najpierw do dystrybutora MONROE®, zanim będą
honorowane przez MONROE®.
Sprzedawca lub instalujący amortyzatory dostarczy dystrybutorowi wszelkich wymaganych informacji, takich jak:
• nazwisko i adres klienta
• data instalacji lub sprzedaży
• MONROE® numer referencyjny
• dane identyfikacyjne samochodu
• kopię dokumentu zakupu
• opis wady.
Gwarancja nie obejmuje:
1. Normalnego zużycia.
2. Produkty Monroe® zamontowane niezgodnie z zaleceniami w katalogu Monroe®, lub też w późniejszych informacjach.
3. Produkty Monroe®, które zostały zmodyfikowane lub uszkodzone w wyniku nieprawidłowego montażu lub niewłaściwego użytkowania pojazdu,
niezgodnie z zaleceniami producentów samochodów lub firmy Monroe®.
4. Produkty Monroe® uszkodzone przez montaż w niewłaściwym pojeździe niż wskazany w katalogu Monroe®, lub też w późniejszych
informacjach.
5. Amortyzatorów, których tłoczysko lub uszczelnienie olejowe zostało uszkodzone, ponieważ do przytrzymania amortyzatora użyto klucza lub
kleszczy zamiast wskazanego narzędzia montażowego.
6. Przedwczesnego zużycia spowodowanego przez ponowne wykorzystanie uszkodzonych elementów montażowych.
7.
Uszkodzeń powstałych na skutek wypadku.
8. Produkty Monroe® uszkodzone w wyniku użytkowania w sportach rajdowych i wyścigowych.
9. Amortyzatorów Ride-Leveler z uszkodzeniami pneumatycznej osłony, spowodowanymi niewłaściwym montażem.
10. Produkty Monroe® regenerowane
11. Uszkodzeń spowodowanych brakiem konserwacji lub niewłaściwą konserwacją pojazdu.
Dodatkowo: Wszystkie produkty firmy MONROE® są opracowywane i produkowane zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami zawieszenia
pochodzącymi od producentów samochodów. W katalogu zaznaczone są modele z fabrycznie obniżonym zawieszeniem, do których pasują
produkty firmy MONROE®.

Mounting Kit

Protection Kit

PL

Warunki Gwarancji

