
Certyfikat gwarancji

Gwarantujemy przez 24 miesiące od momentu zamontowania, że wszystkie nasze artykuły MEYLE wykazują się materiałem bez wad i obróbką bez wad. 
W przypadku artykułów MEYLE-HD gwarancja ta obowiązuje przez 48 miesięcy od zamontowania. Gwarancja dla artykułów MYELE nie rozpoczyna się 
od nowa, które na podstawie gwarancji zostały dostarczone w zamian. Dla nich obowiązuje nadal pozostała gwarancja dla pierwotnie zakupionych wzgl. 
zamontowanych artykułów MEYLE. Obok niniejszej gwarancji na wszystkie pompy wody MEYLE dla samochodów osobowych, zakupione po 1.05.2016, 
udzielamy rozszerzonej gwarancji na wady materiałowe i obróbkę na 100.000 mil (160.934 kilometry) przebiegu samochodu. Gwarancja na wszystkie 
pompy wody MEYLE dla samochodów osobowych kończy się wraz z wystąpieniem okoliczności, która nastąpi później: jeśli gwarantowany przebieg po 
upływie danego okresu gwarancyjnego długości 24 wzgl. 48 miesięcy jeszcze nie został osiągnięty, to gwarancja przebiegu nadal obowiązuje. I odwrotnie 
obowiązuje okres gwarancji długości 24 wzgl. 48 miesięcy, nawet jeśli gwarantowany przebieg został już przekroczony.

Dla pomp wody MEYLE gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy przed montażem pompy wody MEYLE układ chłodniczy został wypłukany.  Prawa 
zapewnione ustawowo mają nieograniczone zastosowanie niezależnie od niniejszej gwarancji. W czasie gwarancji przejmujemy w przypadku 
reklamowanego artykułu MEYLE naprawę lub ewentualnie wymianę. Dalej idące roszczenia, w szczególności takie o odszkodowanie za powstałe szkody, 
są w ramach niniejszej gwarancji wyłączone. Nie dotyczy to ewentualnych roszczeń ustawowych.
Warunkiem udzielenia gwarancji jest montaż przez przeszkolony personel w warsztacie zgodnie z instrukcją montażu MEYLE oraz odpowiednimi 
przepisami montażowymi i serwisowymi danego producenta samochodu. Gwarancja MEYLE nie obowiązuje wobec normalnego zużycia i uszkodzeń, 
które powstały w wyniku nieprawidłowej obsługi lub nieprawidłowego montażu. Gwarancja wygasa, jeśli część zostanie zmieniona przez stronę trzecią 
lub poprzez zamontowanie części strony trzeciej, lub jeśli część wzgl. pojazd jest wykorzystywany ponad przewidzianą miarę. Gwarancja MEYLE wygasa 
również wtedy, gdy nie zostały uwzględnione zalecenia MEYLE lub producenta pojazdu, np. odnośnie do odstępów pomiędzy przeglądami lub wymianami. 
Klient musi niezwłocznie, jednak nie później niż po 30 dniach od stwierdzenia wady w materiale lub obróbce, złożyć pisemny wniosek gwarancyjny u 
sprzedawcy, u którego nabył część MEYLE. Klient powinien do swojego sprzedawcy zwrócić artykuł starannie zapakowany, jeśli to możliwe, w oryginalnym 
opakowaniu, jednak koniecznie z oryginalnym dowodem zakupu i opisem wady. Klient winien dodatkowo wykazać dane osamochodzie, datę zamontowania 
części oraz stan licznika kilometrów pojazdu.
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