
OMEZENÁ ZÁRUKA NA DISKY ALCOA® WHEELS1 

(duben 2020) 

 

Tato omezená záruka se vztahuje na disky Alcoa®, zahrnující  kované hliníkové disky pro 

nákladní vozidla střední velikosti a těžká nákladní vozidla, kamiony, tahače, autobusy, 

karavany nebo obytná vozidla („Disky“) a Howmet povrchové úpravy a zesílené ochrany 

ramínka  použité na těchto discích.Záruky uvedené v tomto dokumentu se vztahují na disky 

Alcoa („Disk(y)“) vyrobené společností Howmet ("Společnost") a prodávané Společností 

a jejími autorizovanými distributory prvnímu kupujícímu Disku nebo koncovému uživateli 

Disku. 

 

Společnost garantuje, že Disk nemá vady materiálu a zpracování po dobu 60 měsíců od 

data výroby, které je uvedeno na Disku. Záruka se nevztahuje a Společnost neposkytne 

náhrady za nepodstatné kosmetické vady, jako je mírná změna barvy, stopy leštění nebo 

škrábance. 

 

Společnost souhlasí, že zdarma opraví nebo vymění Disk, který při běžném používání (viz 

předpoklady níže) neobstojí z důvodu vad materiálu nebo zpracování. 

 

Společnost  zaručuje, že  úprava Alcoa® Dura-Flange® ochrání okraje ráfku proti opotřebení, 

které vytváří ostrou hranu a vyžaduje údržbu, po dobu 24 měsíců od data výroby 

uvedeného  na Disku. 

 

Společnost ručí za povrchovou úpravu Alcoa® Dura-Bright® chránící proti: 

(i) vláknové korozi (červovité nebo vlasovité linie pod povrchovou ochrannou vrstvou 

vycházející z poškození do povrchové úpravy); a 

(ii) puchýřkům nebo olupování zpúsobeným ztrátou přilnavosti povrchové úpravy. 

 

Na povrchovou úpravu Alcoa® Dura-Bright® se poskytuje záruka 60 měsíců od data výroby 

uvedeného   

na Disku. 

V případě, že úpravy hrany ráfků Alcoa® Dura-Flange® nebo povrchové úpravy Alcoa® Dura-

Bright® při běžném používání či provozu (viz.část předpokladů níže) nesplní výše uvedenou 

záruku pro kterékoliv Disky, společnost souhlasí, že Disk bezplatně vymění za stejný nebo 

podobný. Výměna Disku nezahrnuje výměnu položek vyrobených třetími stranami, jako 

jsou systémy monitorování tlaku v pneumatikách a filtry ventilů. 

Oprava nebo výměna podle této omezené záruky je provedena v souladu s Pravidly 

schválení vrácení materiálu Společnosti. 

 
1 Ochranné známky Alcoa jsou vlastněny společností Alcoa USA Corporation a používány společností 
Howmet Aerospace Inc. a jejími přidruženými společnostmi na základě licence od společnosti Alcoa USA 
Corporation. 



 

Předpoklady: 

Společnost neposkytuje záruku a neprovede opravu, výměnu ani úpravu žádných Disků ani 

povrchové úpravy a úpravy hrany ráfků aplikovaných na takový Disk, který byl použit pro 

jiný účel než je určený, bylo s ním zacházeno nesprávně nebo byl nesprávně upraven, 

včetně: 

(a) použití spolu s nadměrnou pneumatikou dle doporučených standardů asociace pro 

pneumatiky a ráfky (Tire and Rim Association, Inc.) nebo jiné uznávané agentury pro 

pneumatiky a ráfky, např. ETRTO (Evropa); 

(b) namontování, používání a udržování nebylo v úplném souladu s příslušnými zákony, 

předpisy, nařízeními a výrobními standardy; 

(c) zatížení  nad příslušnou maximální hodnotu zatížení Disku určenou společností; 

(d) nahuštění pneumatik nad maximální limit stanovený Společností; 

(e) s výjimkou činností povolených v Servisní příručce kol Alcoa® Wheels („Servisní 

příručka“), změněn původní stav Disku úpravou nebo zpracováním jakýmkoliv 

procesem, jako je svařování, rovnání, lakování, potahování, namontování nového ventilu 

pneumatiky nebo tepelné opracování; 

(f) použití při nehodě nebo za jiných nezvyklých nebo náročných provozních podmínek, 

např. požár pneumatiky, požár brzd, zaseknutí brzdového systému nebo jízda 

s prázdnou pneumatikou; 

(g) selhání v důsledku nedodržení údržby, pokynů či záruk upravených v Servisní příručce, 

Technických zpravodajích nebo jiné literatuře pro Disky.Doporučená údržba zahrnuje, 

bez omezení,  použití správného utahovacího momentu, pravidelné čištění, leštění, 

výměnu ventilu, kontrolu opotřebení okraje ráfku a následné postupy údržby 

ráfku, pravidelnou kontrolu pneumatik a systémových komponent připojených k Disku, 

zda nejsou poškozené a uvolněné matice kola; 

(h)  prohlubně, škrábance a další povrchová poškození, která vznikla nedbalostí, silniční solí, 

drsnými podmínkami, nesprávnou údržbou a čištěním, předměty na silnici, nárazy, 

nehodami nebo provozem; 

(i) opotřebení hrany ráfků (pokud nebyla hrana ráfku ošetřena pomocí Dura-Flange®); 

(j) použití jakékoli distanční podložky nebo adaptéru; 

(k) poškození povrchu při montáži pneumatiky v důsledku použití nesprávných nástrojů 

nebo vyvažovacích závaží; 

(l) poškození čištěním silnými chemikáliemi (kyselinami nebo zásadami) nebo abrazivy, 

jako jsou abrazivní kartáče, ocelová vlna nebo brusné podložky; nebo 

(m) další používání Disku po zjištění vady. 

 

 

NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA PRODEJNOSTI KOLA NEBO USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO 

JEHO ZPŮSOBILOSTI PRO JAKÝKOLIV PŘESNĚ DANÝ ÚČEL, DÁLE NEEXISTUJE ŽÁDNÁ 

JINÁ VÝSLOVNĚ STANOVENÁ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÁ, KROMĚ ZÁRUKY ZDE 

UVEDENÉ. JAKÉKOLIV PODMÍNKY NEBO ZÁRUKY PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍSLUŠNÝMI 

ZÁKONY JSOU, V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY, VYLOUČENY VE VZTAHU 



K PRODEJI KOL. S VÝJIMKOU JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI, KTERÁ NEMŮŽE BÝT 

VYLOUČENA NEBO OMEZENA PLATNÝMI ZÁKONY, SPOLEČNOST HOWMET NENESE 

ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY 

ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM USTANOVENÍ ZÁRUKY. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI 

HOWMET A JEDINÁ NÁPRAVA PRO  STRANU OPRÁVNĚNĚ ŽÁDAJÍCÍ NÁPRAVU 

VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY, JE OMEZENA NA OPRAVU NEBO VÝMĚNU KOLA TAK, JAK JE 

UVEDENO V ZÁRUCE. 

 

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE, A SPOLEČNOST HOWMET NEPOSKYTUJE 

ŽÁDNOU ZÁRUKU, NA PRODUKTY VYROBENÉ TŘETÍMI STRANAMI, JAKO JSOU SYSTÉMY 

MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH A FILTRY VENTILŮ. JAKÉKOLIV ZÁRUKY 

TÝKAJÍCÍ SE TAKOVÝCH PRODUKTŮ JSOU OMEZENY  

NA ZÁRUKY POSKYTOVANÉ JEJICH DODAVATELI A JSOU PŘEVODITELNÉ. 

 

 

Tuto omezenou záruku je nezbytné aplikovat ve spojení se Servisní příručkou a Návodem 

na čištění Disků s povrchovou úpravou Dura-Bright®. Servisní příručka obsahuje důležité 

bezpečnostní informace a varování. Pokud si tuto příručku nepřečtete a neporozumíte jí, 

existuje riziko vážného nebo smrtelného úrazu. 

 

 

Kopie Servisní příručky a Návod na čištění jsou zdarma k dispozici na adrese 

www.alcoafleet.eu nebo kontaktujte Společnost na následující adrese: 

 

Howmet-Köfém Ltd. 

8000 Székesfehérvár 

Verseci u.1-15 

Hungary 

Attn:Fleet Service Center 

http://www.alcoafleet.eu/

