
Firma  MANN+HUMMEL   FT  Poland  Spółka   z ograniczoną  odpowiedzialnością   Sp. k. (Producent   filtrów   pod marką   FILTRON®, członek  koncernu  MANN+HUMMEL  GmbH  
zwany dalej MANN+HUMMEL FT Poland) zapewnia i gwarantuje, że każdy filtr wyprodukowany i wprowadzany na rynek pod marką FILTRON® 

jest  wolny od wad materiałowych i produkcyjnych oraz zachowuje swoje parametry i właściwości przez cały okres stosowania  zgodnie z przeznaczeniem 
przewidzianym i zalecanym przez producentów silników, pojazdów silnikowych i urządzeń do których jest przeznaczony.

Gwarancja nie obejmuje natomiast sytuacji, w której filtr został nieprawidłowo zamontowany i eksploatowany niezgodnie z zaleceniem producenta, został 
zniszczony bądź stosowany w wyścigach samochodowych lub w niefabrycznie zmodyfikowanych silnikach. Jeśli filtr pod marką FILTRON® posiada wady 
ujawnione w momencie montażu lub podczas okresu jego użytkowania przewidzianego przez producenta silnika, pojazdu silnikowego bądź urządzenia 
do którego filtr jest przeznaczony, MANN+HUMMEL FT Poland gwarantuje wymianę wadliwego produktu na produkt wolny od takich wad. Dodatkowo 
MANN+HUMMEL FT Poland zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez klienta kosztów uzasadnionych okolicznościami, takich jak koszty pracy 
i wymiany uszkodzonych części, których powstanie było wynikiem wadliwego funkcjonowania filtrów FILTRON®.

W celu realizacji uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, klient zobowiązany jest złożyć w tym celu reklamację u Autoryzowanego Dystrybutora marki 
FILTRON® niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od momentu wykrycia wady. Ponadto, zobowiązany jest udostępnić wadliwy produkt Działowi 
Zapewnienia Jakości MANN+HUMMEL FT Poland, celem przeprowadzenia stosownych badań i ekspertyz. Jeśli sytuacja tego wymaga, zobowiązany jest także na 
żądanie przedstawiciela MANN+HUMMEL FT Poland udostępnić silnik, pojazd bądź urządzenie, którego dotyczy roszczenie, celem sprawdzenia rozmiaru szkody 
i przyczyny jej powstania.

MANN+HUMMEL FT Poland nie odpowiada natomiast za żadną utratę potencjalnych zysków, przychodów i innych powstałych strat poza 
wymienionymi w niniejszej gwarancji. Odpowiedzialność MANN+HUMMEL FT Poland ogranicza się do kwoty odpowiadającej rzeczywistej 
wartości towarowej zniszczonych części silnika, pojazdu bądź urządzenia i nakładów pracy niezbędnej do przywrócenia stanu pierwotnego. Zakup 
i stosowanie filtrów sygnowanych marką FILTRON® jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją warunków niniejszej gwarancji.

GWARANCJA

FILTRON – TOTAL PRECISION www.filtron.eu

Tomasz Grabias
Vice-President of the Sales & Marketing 

MANN+HUMMEL FT Poland 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Sebastian Bilicki
Vice-President of the Operations 
MANN+HUMMEL FT Poland 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.


