BEGRENSET GARANTI FOR ALCOA® WHEELS1
(Des. 2018)
Denne begrensede garantien gjelder for Alcoa Wheel, inkludert smidde aluminiumsfelger for
mellomstore og store lastebiler, vogntog, buss, bobiler eller bobilfelger («felger») og Arconicoverflaten eller flensbehandlingen på felgene. Garantiene som er angitt i dette dokumentet
gjelder for alle Alcoa-felger («felg(er)») produsert av Arconic og solgt av Arconic eller dets
autoriserte distributør til en original kjøper av felgen eller sluttbrukeren av felgen.
Arconic garanterer at felgen er uten defekter på materialer og utførelse i 60 måneder fra
produksjonsdatoen som er vist på felgen, forutsatt at Arconic ikke garanterer og ikke gir
løsninger for immaterielle, kosmetiske defekter, som små misfarginger, pussemerker, eller
hakk.
Arconic godtar, uten kostnad, å reparere eller erstatte en felg som svikter ved normal bruk (se
betingelsene nedenfor) på grunn av mangler i materialer og utførelse.
Arconic garanterer Alcoa Dura-Flange® flensbehandling mot slitasje, som skaper en skarp
kant krever vedlikehold i 24 måneder fra produksjonsdatoen som vist på felgen.
Arconic garanterer Alcoa Dura-Bright® overflatebehandlinger mot:
(i) filiformkorrosjon (orm- eller hårlignende linjer under overflatebeskyttende behandling
og som kommer fra skader på overflatebehandling), og
(ii) blæredannelse eller avskalling grunnet tap av adhesjon på overflatebehandlingen.
Den foregående Alcoa Dura-Bright overflatebehandlingen er garantert i 60 måneder fra
produksjonsdatoen som er vist på felgen.
Hvis Alcoa Dura-Flange flensbehandlingen eller Alcoa Dura-Bright® overflatebehandlingen
ved normal bruk eller service (se seksjonen for betingelser nedenfor) mislykkes å oppfylle de
forutgående garantiene på en felg, godtar Arconic uten kostnad å erstatte felgen med samme
eller lignende felg. Bytting av felg inkluderer ikke utskifting av gjenstander som er produsert
av tredjeparter, som dekktrykkovervåkingssystemer og ventilfiltre.
Reparasjon eller utskifting, slik det er fastsatt i denne begrensede garantien, er underlagt
Arconics godkjenningsprosess for returmateriale.
Betingelser:
Arconic er ikke ansvarlig for, garanterer ikke, og vil ikke reparere eller erstatte eller justere
med hensyn til alle felge- eller overflate- eller flensbehandling på en felg som har blitt utsatt
for misbruk eller feilaktig modifisering, inkludert følgende:
a) Bruke et dekk som er overdimensjonert i forhold til standarder som anbefales av Tyre
and Rim Association, Inc. eller andre anerkjente dekk- og felgbyråer, som for
eksempel ETRTO (Europe);
b) Manglende installasjon, bruk, og vedlikehold av felger i streng overensstemmelse med
alle gjeldende lover, reguleringer, forskrifter, og industristandarder;
c) Last på felgen utover gjeldende maksimal felgbelastning som spesifisert av Arconic;
d) Pumping av dekk utover det gjeldende maksimale trykket som spesifisert av Arconic;
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e) Unntatt det som er tillatt i Servicehåndboken for Alcoa Wheels («Servicehåndbok»),
endring av den opprinnelige felgtilstanden ved endring eller ved å utsette den for
enhver bearbeiding eller endring, som for eksempel sveising, retting, maling,
belegning, montering av nytt dekkventil, eller varmebehandling;
f) Ulykker eller unormale eller alvorlige driftsforhold, inkludert og uten begrensning,
dekkbranner, bremsebranner, alvorlige bremsesystemfeil eller beslag eller kjøring med
et flatt dekk;
g) Unnlatelse av å følge vedlikehold, instruksjoner, eller advarsler som er angitt i
Servicehåndboken, tekniske merknader, eller annen litteratur for felger. Anbefalt
vedlikehold inkluderer, uten begrensning, bruk av riktig dreiemoment, periodisk
rengjøring, polering, bytte av ventil, inspeksjon av flensslitasje og etterfølgelse av
vedlikeholdsprosedyrer for flenser, og periodisk inspeksjon av dekk og
systemkomponenter som er koblet til felgen for skader og løse hjulbolter;
h) Hakk, riper og andre overflatefeil som skyldes forsømmelse, veisalt, vanskelige
forhold, feil vedlikehold, rengjøring, veibeskyttelse, ulykke, drift, eller skade
forårsaket av fortauskanten;
i) Flensslitasje (med mindre flensen har blitt behandlet med Dura-Flange®);
j) Bruk av et avstandsstykke eller adapter av noe slag;
k) Skader på overflaten som følge av dekkmontering og installasjon på grunn av bruk av
feil verktøy eller balansering med hjulvekter;
l) Skader grunnet rengjøring med sterke kjemikalier (syreholdige eller alkaliske) eller
slipemidler, som slipebørster, stålull, eller skuresvamper; eller
m) videre bruk av en Felg etter en defekt er oppdaget.
DET ER INGEN GARANTI FOR AT FELGEN ER SALGBAR ELLER
HAR TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNET FOR EN BESTEMT
HENSIKT, OG DET ER HELLER IKKE NOEN ANNEN EKSPLISITT GARANTI,
UNNTATT DET SOM ER UTTRYKKELIG ANGITT HER. EVENTUELLE
VILKÅR ELLER GARANTIER SOM FØLGER AV GJELDENDE LOV ER, I DEN
UTSTREKNING DET ER
TILLATT VED LOVEN, UTELUKKET I FORBINDELSE MED SALG AV FELGER.
MED UNNTAK AV ANSVAR SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES
AV GJELDENDE LOV, SKAL ARCONIC IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR
EVENTUELLE TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE ELLER
SPESIELLE SKADER FOR BRUDD PÅ GARANTIEN. ARCONICS ANSVAR OG
DET EKSKLUSIVE RETTSMIDDELET SOM ER TILGJENGELIG FOR ENHVER
PART SOM MED RETTE SØKER GARANTIDEKNING ER BEGRENSET TIL
REPARASJON ELLER BYTTE AV FELG SOM ANGITT I DENNE BEGRENSEDE
GARANTIEN.
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GJELDER IKKE– OG ARCONIC GIR
INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL VARER PRODUSERT AV
TREDJEPARTSLEVERANDØRER, SOM
DEKKTRYKKOVERVÅKINGSSYSTEMER OG VENTILFILTRE. EVENTUELLE
GARANTIER MED HENSYN TIL SLIKE VARER ER BEGRENSET TIL DE SOM
TILBYS AV SLIKE LEVERANDØRER OG SOM KAN OVERFØRES.
Denne begrensede garantien skal brukes sammen med Servicehåndboken og Dura-Bright®
Wheels rengjøringsveiledning. Servicehåndboken inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og

advarsler. Unnlatelse av å lese og forstå denne informasjonen kan føre til alvorlig skade eller
dødsfall.
Kopier av Servicehåndboken og rengjøringsveiledningen er tilgjengelig gratis på
www.alcoafleet.eu eller ved å kontakte Arconic Wheel and Transportation Products Europe
på adressen nedenfor:
Arconic-Köfém Ltd.
8000 Székesfehérvár
Verseci u. 1-15
Ungarn
ved: Flåteservicesenter

