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Denne begrænsede garanti gælder for Alcoa fælge, herunder smedede aluminiumfælge til 

mellemtunge og tunge lastvogne, lastvognstrailere, busser, RV- eller autocamper fælge 

("Fælge") og Howmet (”Firmaet”)-overfladen eller fælgflangebehandlinger anvendt på 

fælgene. Garantierne, der fremgår af dette dokument, gælder for alle Alcoa® Fælge 

fremstillet af firmaet og solgt af firmaet eller dennes autoriserede distributør til en oprindelig 

køber af fælgen eller fælgens slutbruger. 

 

Firmaet garanterer, at fælgen er uden mangler i materiale og udførelse i 60 måneder fra 

fremstillingsdatoen, som fremgår af fælgen, dog således at firmaet ikke garanterer imod og 

ikke udbedrer ikke-materielle kosmetiske mangler såsom mindre misfarvning, 

poleringsmærker, eller andre små mærker. 

 

Firmaet vil uden beregning reparere eller udskifte en fælg, der fejler under normal brug (se 

nedenstående betingelser) på grund af mangler i materiale og udførelse. 

 

Firmaet garanterer i 24 måneder fra fremstillingsdatoen, som fremgår af fælgen, Alcoa® 

Dura-Flange®-fælgflangebehandlingen mod slitage, der skaber en skarp kant, som kræver 

vedligeholdelse. 

 

Firmaet garanterer Alcoa® Dura-Bright®-overfladebehandlingen mod: 

(i) filiform korrosion (orme- eller hårlignende linjer, under overfladebeskyttelsesbehandling 

og stammer fra beskadigelse af overfladebehandlingen), og 

(ii) blærer eller afskalning, der skyldes, at overfladebehandling mister klæbeevnen. 

 

Førnævnte Alcoa® Dura-Bright-overfladebehandling er garanteret i 60 måneder fra 

fremstillingsdatoen, som fremgår af fælgen. 

Hvis Alcoa® Dura-Bright®-Flange fælgflangebehandlingen eller Alcoa® Dura-Bright®-

overfladebehandlingen fejler ved normal brug eller service (se afsnittet med betingelser 

nedenfor) i forhold til at opfylde ovenstående garantier på en fælg, accepterer firmaet uden 

beregning at udskifte fælgen med en lignende eller tilsvarende fælg. Udskiftning af fælg 

omfatter ikke udskiftning af genstande, der er fremstillet af tredjemænd, såsom 

dæktryksovervågningssystemer og ventilfiltre. 

Reparation eller udskiftning, som fastsat i denne begrænsede garanti, er underlagt firmaets 

godkendelsesproces for returmateriale. 

  

 
1 Navnet og symbolet "ALCOA" er registrerede varemærker tilhørende Alcoa USA Corporation og er licenseret af 

Howmet Aerospace Inc. og dets datterselskaber. 



Betingelser: 

 

Firmaet er ikke ansvarlig for, garanterer ikke og vil ikke reparere eller erstatte eller foretage 

justeringer med hensyn til fælge eller overflade- eller fælgflangebehandling på en fælg, der 

er blevet misbrugt, anvendt forkert eller ændret ukorrekt, hvilket omfatter følgende: 

 

(a) Brug af en fælg, der er overdimensioneret i forhold til standarder anbefalet af Tire and 

Rim Association, Inc. eller andre anerkendte dæk- og fælgagenturer som f.eks. ETRTO 

(Europa) 

(b) Manglende montering, brug og vedligeholdelse af fælge i nøje overensstemmelse med 

alle gældende love, forskrifter, kodekser og industristandarder 

(c) Belastning af fælgen ud over den gældende maksimale fælgbelastning som specificeret 

af firmaet 

(d) Anvendelse af dæktryk, der overstiger det gældende maksimale dæktryk som 

specificeret af firmaet 

(e) Medmindre andet fremgår af Servicemanualen for Alcoa® Wheels Fælge, ændring af 

fælgens oprindelige udformning ved ændringer eller ved at udføre enhver form for 

forarbejdning eller ændring, såsom svejsning, udjævning, maling, påføre belægning, 

montering af en ny dækventil eller varmebehandling 

(f) Ulykker eller unormale eller vanskelige anvendelsesforhold, herunder og uden 

begrænsninger dækbrande, bremsebrande, alvorlige fejl i bremsesystemet eller kørsel 

med et fladt dæk 

(g) Undladelse af at udføre vedligeholdelse, følge instruktioner eller advarsler, der fremgår 

af servicemanualen, tekniske bulletiner eller anden litteratur om fælge. Anbefalet 

vedligeholdelse omfatter – uden begrænsninger – korrekt drejningsmoment, periodisk 

rengøring, polering, udskiftning af ventilen, inspektion af fælgflangeslid og overholdelse 

af procedurer for vedligeholdelse af fælgflange samt periodisk inspektion af dæk og 

systemkomponenter forbundet med fælgen for beskadigelse og løse møtrikker 

(h) Små mærker, ridser og andre overfladiske skavanker som følger af forsømmelse, vejsalt, 

barske forhold, ukorrekt vedligeholdelse, rengøring, vejrester, dæmpning, ulykker eller 

anvendelse 

(i) Fælgflangeslid (medmindre fælgflangen er blevet behandlet med Dura-Flange®); 

(j) Brug af afstandsstykker eller adaptere af enhver art 

(k) Beskadigelse af overfladen under dækmontering og montering på køretøj som skyldes 

brug af ukorrekt værktøj eller afbalancering med hjulvægte 

(l) Skader på grund af rengøring med stærke kemikalier (syrer eller alkaliske) eller 

slibemidler, såsom slibebørster, ståluld eller skurepuder, eller 

(m) fortsat brug af en fælg efter opdagelse af en mangel. 

 

 

DER ER INGEN GARANTI FOR, AT FÆLGEN ER OMSÆTTELIG ELLER AF TILFREDSSTILLENDE 

KVALITET ELLER EGNET TIL ETHVERT BESTEMT FORMÅL, OG DER ER HELLER IKKE NOGEN 

ANDEN UDTRYKKELIG GARANTI, BORTSET FRA DET SOM UDTRYKKELIGT ER ANGIVET 



HER. ALLE BETINGELSER ELLER GARANTIER, DER GÆLDER I HENHOLD TIL GÆLDENDE 

LOVGIVNING, ER I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL 

LOVGIVNINGEN, BEGRÆNSET I FORBINDELSE MED SALG AF FÆLGE. BORTSET FRA 

ANSVAR, DER IKKE KAN AFSKÆRES ELLER BEGRÆNSES SOM FØLGE AF GÆLDENDE 

LOVGIVNING, ER FIRMAET IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE, HÆNDELIGE, INDIREKTE 

ELLER SÆRLIGE SKADER, SOM FØLGER AF BRUD PÅ GARANTIER. FIRMAETS ANSVAR OG 

DEN EKSKLUSIVE AFHJÆLPNING, DER ER TILGÆNGELIG FOR EN PART, SOM ER 

BERETTIGET TIL AT PÅBERÅBE SIG GARANTIEN, ER BEGRÆNSET TIL REPARATION ELLER 

UDSKIFTNING AF FÆLGEN SOM ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. 

 

 

DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GÆLDER IKKE FOR GENSTANDE, DER ER FREMSTILLET AF 

TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG FIRMAET INDESTÅR IKKE FOR DISSE. DETTE 

OMFATTER DÆKTRYKSOVERVÅGNINGSSYSTEMER OG VENTILFILTRE. ALLE GARANTIER 

MED HENSYN TIL SÅDAN GENSTANDE ER BEGRÆNSET TIL DEM, DER TILBYDES AF 

LEVERANDØRERNE AF DISSE OG KAN OVERFØRES. 

 

 

Denne begrænsede garanti skal anvendes i forbindelse med Servicemanualen og 

rengøringsvejledningerne  for Alcoa® Wheels fælge der findes online. Servicemanualen 

indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger og advarsler. Manglende læsning og forståelse af 

disse oplysninger kan resultere i alvorlig skade eller død. 

 

Kopi af Servicemanualen og rengøringsvejledningen er gratis tilgængelig på 

www.alcoafleet.eu eller kan fås ved at kontakte Howmet Wheel and Transport Products 

Europe på nedenstående adresse: 

 

 

Howmet-Köfém Ltd. 

8000 Székesfehérvár 

Verseci u. 1-15 

Hungary 

Attn: Fleet Service Center 

http://www.alcoafleet.eu/

