
ГАРАНТІЯ
MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Виробник фільтрів під маркою WIX FILTERS®, член концерну MANN+HUMMEL GmbH, 
що далі іменується MANN+HUMMEL FT Poland) запевняє і гарантує, що кожен фільтр, виготовлений і випущений на ринок під маркою WIX FILTERS® (не містить 
виробничих дефектів і вад матеріалу, а також зберігає свої параметри і властивості впродовж всього періоду використання за призначенням, передбаченим і 
рекомендованим виробниками двигунів, автомобілів і пристроїв, для яких яких призначений.

Однак гарантія не розповсюджується на випадки, якщо фільтр неправильно встановлений і експлуатується з порушенням рекомендацій виробника, знищений або 
застосовуєтеся в автогонках або в незаводських модифікованих двигунах. Якщо фільтр під маркою WIX FILTERS® містить дефекти, виявлені в момент монтажу або 
під час використання, передбаченого виробником двигуна, автомобіля або пристрою, для якого він призначений, “MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. 
z o.o.” гарантує обмін дефектного продукту виріб без таких дефектів. Додатково “MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o.” зобов’язаний покрити 
витрати клієнта, обґрунтовані обставинами, зокрема такі витрати як робота і заміна пошкоджених деталей, які пошкодилися внаслідок дефектного функціонування 
фільтрів WIX FILTERS®.

З метою реалізації прав, які виникають з даної гарантії, клієнт зобов’язаний подати з цією метою скаргу Авторизованому дистриб’ютору марки WIX FILTERS® 

невідкладно, проте не пізніше ніж впродовж 30 днів від моменту виявлення дефекту. Крім того він зобов’язаний передати дефектний виріб у Відділ забезпечення 
якості MANN+HUMMEL FT Poland для проведення відповідних досліджень і експертиз. Якщо ситуація цього вимагає, він зобов’язаний також, на вимогу представника 
MANN+HUMMEL FT Poland надати доступ до двигуна, автомобіля або пристрою, якого стосується скарга, з метою перевірки розмірів збитків і причини їх виникнення.

MANN+HUMMEL FT Poland не відповідає, натомість, за жодної втрати потенційних зисків, прибутків і інших збитків, які виникають поза згаданими в даній гарантії. 
Відповідальність MANN+HUMMEL FT Poland обмежується реальної сумою товарної вартості знищених деталей двигуна, автомобіля або пристрою і коштів, які 
необхідно вкласти для повернення первинного стану. Купівля і застосування фільтрів під маркою WIX FILTERS® рівнозначна з ознайомленням і прийняттям умов 
даної гарантії.
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