
Фирма MANN+HUMMEL FT Poland Дружество с ограничена отговорност КД (Производител на филтри от марка FILTRON®, част от концерн MANN + HUMMEL 
GmbH, наричана по-долу MANN + HUMMEL FT Poland) осигурява и гарантира, че всеки филтър, произведен и въведен на пазара под марка FILTRON® 
няма материални и производствени дефекти и запазва параметрите и свойствата си през целия период на експлоатация, съгласно предназначението, 
предвидено и препоръчано от производителите на двигателите, моторните превозни средства и оборудването, за които е предназначен.

Гаранцията не обхваща обаче ситуация, в която филтърът е бил неправилно монтиран и е бил експлоатиран в несъответствие с препоръките на производителя, 
бил е повреден или е бил използван в състезателни автомобили или в самостоятелно (не фабрично) модифицирани двигатели. Ако филтър от марка 
FILTRON® притежава дефекти, открити по време на монтаж или по време на експлоатация в периода, предвиден от производителя на двигателя, моторното 
превозно средство или съоръжението, за което филтърът е предназначен, MANN+HUMMEL FT Poland гарантира подмяна на дефектния продукт с изправен 
продукт. Допълнително MANN+HUMMEL FT Poland се задължава да покрие понесените от клиента основателни разходи като разходи за работа и подмяна 
на повредените части, чиято поява е била резултат от неправилното действие на филтрите FILTRON®.

С цел реализация на полагащите се от настоящата гаранция права, клиентът е задължен за тази цел да заяви рекламацията при оторизиран дистрибутор 
на марка FILTRON® незабавно, но не по-късно, отколкото в рамките на 30 дни от момента на установяване на дефекта. Освен това клиентът е задължен да 
предостави дефектния продукт в Отдела за Контрол на Качеството на фирма MANN+HUMMEL FT Poland с цел да се проведат необходимите изпитвания 
и експертизи. Ако случаят изисква това, клиентът също така е задължен по искане на представител на фирма MANN+HUMMEL FT Poland да предостави 
двигателя, превозното средство или съоръжението, което касае рекламацията, с цел проверка на размера на щетата и причината за нейното възникване.

MANN + HUMMEL FT Poland обаче не носи отговорност за никаква загуба на потенциални печалби, приходи и други загуби, освен посочените в тази 
гаранция. Отговорността на MANN + HUMMEL FT Poland е ограничена до сумата, съответстваща на действителната стойност на повредените части на 
двигателя, превозното средство или съоръжението и часовете на работата, необходими за възстановяване на първоначалното състояние. Покупката и 
използването на филтри от марка FILTRON® е равнозначно със запознаването и приемането на условията на настоящата гаранция.
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