RAJOITETTU TAKUU ALCOA® WHEELS1 -VANTEILLE
(Huhtikuu 2020)
Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan Alcoa® Wheels-vanteisiin, mukaan lukien taotut
alumiinivanteet keskiraskaille ja raskaille kuorma-autoille, kuorma-autojen perävaunuille,
linja-autoille, asunto- ja matkailuautoille sekä Howmetin vannekäsittelyihin sisältäen
vanteen pinnan ja reunan käsittelyt. Tässä asiakirjassa esitetyt takuut koskevat kaikkia
Howmetin valmistamia ja Howmetin tai sen valtuuttaman jälleenmyyjän ensi käden ostajille
tai vanteiden loppukäyttäjille myymiä Alcoa Wheels -vanteita (“Vanteita”).
Howmet takaa, että Vanteissa ei ilmene materiaalista tai valmistuksesta johtuvia vikoja 60
kuukauden aikana Vanteeseen merkitystä valmistuspäivämäärästä lukien. Tämä takuu ei
kuitenkaan kata vähäpätöisistä kosmeettisista virheistä, kuten vähäisistä värimuutoksista,
kiillotusjäljistä tai kolhiutumista aiheutuvia korjauksia.
Howmet suostuu maksutta korjaamaan tai vaihtamaan Vanteen, joka ei toimi normaalissa
käytössä (katso lisäehdot alla), kun syynä on materiaali- ja valmistusvirhe.
Tämä takuu kattaa Alcoa Dura-Flange® -vanteen reunakäsittelyn kulumisen, jos reuna on
muuttunut teräväksi ja vaatisi huollon 24 kuukauden aikana Vanteeseen merkitystä
valmistuspäivämäärästä.
Arconic myöntää takuun Alcoa Dura-Bright® -pintakäsittelylle, jos kysymyksessä on:
(i) Lankamainen korroosio (matoa tai hiuksia muistuttavat viivat, alapinnan suojakäsittelyn
ja pintakäsittelyn vaurio)
(ii) Pintakerroksen pullistumat tai kuoriutuminen johtuen pintakäsittelyn irtoamisesta
Edellä mainitulla Alcoa Dura-Bright® -pintakäsittelyllä on 60 kuukauden takuu Vanteeseen
merkitystä valmistuspäivämäärästä alkaen.
Jos Alcoa Dura-Flange® -vanteen reunan käsittely tai Alcoa Dura-Bright® -pintakäsittely
hajoaa normaalissa käytössä tai huollossa (katso Lisäehdot-osio alapuolella) edellä
mainittujen Vanteen takuuehtojen mukaisesti, Howmet suostuu vaihtamaan vanteen
samanlaiseen tai vastaavaan Vanteeseen veloituksetta.
Vanteen vaihto ei sisällä
kolmansien osapuolten valmistamia tuotteita, kuten rengaspaineen valvontajärjestelmiä
tai venttiilisuodattimia.
Korjaus tai vaihto, kuten tämän rajoitetun takuun ehdoissa on ilmoitettu, riippuu Howmetin
palautusmateriaalin hyväksymismenettelyä koskevien ehtojen noudattamisesta.

ALCOA-nimi ja -merkki ovat Alcoa USA -konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne on lisensoitu Howmet
Aerospace Inc.:lle ja tämän tytäryhtiöille.
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Lisäehdot:
Howmet ei ole vastuuvelvollinen, ei takaa, ei korjaa eikä korvaa mitään vannetta tai sen
reuna- tai pintakäsittelyä, jos vanne on altistunut väärinkäytölle, sitä on vahingoitettu tai
siihen on tehty epäsianmukaisia muutoksia, esimerkkeinä:
(a) Sellaisten renkaiden käyttäminen, jotka ovat ylisuuria Tyre ja Rim Association, Inc.:n tai
muiden hyväksyttyjen rengas- ja vannelaitosten standardisuositusten mukaisesti,
esimerkkinä ETRTO (Eurooppa)
(b) On laiminlyöty Vanteiden asennuksessa, käytössä ja huollossa sovellettavien lakien,
asetusten, yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen tai alan standardien tarkka noudattaminen
(c) Vanteiden kuormittaminen yli sovellettavan maksimikantoindeksin, jonka Howmet
määrittänyt
(d) Renkaiden täyttäminen yli Howmetin määrittämän maksimipaineen
(e) Muulla tavoin kuin mitä on ilmoitettu sallituksi Alcoa Wheels -huoltokäsikirjassa
(“Huoltokäsikirja”), muutetaan Vanteen alkuperäistä tilaa tekemällä muutoksia tai
altistamalla Vanne käsittelylle tai muutoksille, esimerkiksi hitsaamalla, suoristamalla,
maalaamalla, pinnoittamalla, uuden rengasventtiilin asennuksella tai lämpökäsittelyllä;
(f) Onnettomuudet, epänormaalit tai ankarat käyttöolosuhteet mukaan lukien ja ilman
rajoituksia, rengaspalot, jarrupalot, vakavat jarrujärjestelmän laahaukset ja kiinni
leikkautumiset tai ajo tyhjällä renkaalla
(g) Huollon, ohjeiden tai varoitusten noudattamatta jättäminen, jotka on esitetty
Huoltokäsikirjassa, teknisissä esitteissä tai muissa asiakirjoissa, jotka koskevat vanteita.
Suositeltu huolto sisältää, ilman rajoituksia, sopivan vääntömomentin käyttämisen,
säännöllisen puhdistuksen, kiillotuksen, venttiilin vaihdon, vanteen reunan kulumisen
tarkastuksen ja sen jälkeen Vanteen reunan huoltotoimenpiteet, sekä säännölliset
renkaiden ja Vanteeseen liitetyn järjestelmän komponenttien tarkastukset vaurioiden ja
löysien pyöränmuttereiden havaitsemiseksi
(h) Kolhiutumat, naarmut ja muut pintaviat, jotka johtuvat laiminlyönnistä, tiesuolasta,
ankarista olosuhteista, vääränlaisesta huollosta, puhdistuksesta, tiellä olevasta rojusta,
reunakivistä onnettomuuksista tai käytöstä
(i) Vanteen reunan kuluminen (ellei vanteen reunaa ole käsitelty Dura-Flangella®)
(j) Minkäänlaisen holkin tai sovittimen käyttäminen
(k) Pinnan vahingoittuminen renkaan kiinnityksen ja asennuksen aikana johtuen
vääränlaisista työkaluista tai tasapainottamisesta pyörien lisäpainoilla
(l) Vaurio, joka johtuu puhdistamisesta vahvoilla kemikaaleilla (happamilla tai emäksisillä)
tai hankausaineilla, kuten hankaavilla harjoilla, teräsvillalla tai hankaustyynyillä
(m) Vanteen käyttö sen jälkeen kun vika on havaittu
TAKUUTA EI MYÖNNETÄ VANTEEN MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI TYYDYTTÄVÄSTÄ
LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, EIKÄ MITÄÄN
MUUTA NIMENOMAISTA TAKUUTA TÄSSÄ ERIKSEEN MAINITTUJA LUKUUN OTTAMATTA.
KAIKKI SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISET EHDOT TAI TAKUUT SULJETAAN POIS LAIN

SALLIMASSA MÄÄRIN, KUN KYSE ON VANTEIDEN MYYNNISTÄ. LUKUUN OTTAMATTA
VASTUUTA, JOTA SOVELLETTAVAN LAIN PERUSTEELLA EI VOIDA SULKEA POIS TAI
RAJOITTAA, HOWMET EI VASTAA MISTÄÄN TAHATTOMISTA, VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA
TAI ERIKOISLAATUISISTA VAHINGOISTA JOTKA AIHEUTUVAT TAKUUN RIKKOMISESTA.
HOWMETIN TAKUU JA YKSINOMAINEN KORVAUS OSAPUOLELLE, JOKA OIKEUTETUSTI
HAKEE TAKUUKORVAUSTA, RAJOITTUU VANTEEN KORJAUKSEEN TAI VAIHTAMISEEN,
KUTEN ON TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA ON ILMOITETTU.
TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI KOSKE EIKÄ HOWMET TAKAA MITÄÄN, MIKÄ KOSKEE
KOLMANTENA OSAPUOLENA TOIMIVIEN TAVARANTOIMITTAJIEN TUOTTEITA,
ESIMERKKEINÄ RENGASPAINEEN VALVONTAJÄRJESTELMÄT JA VENTTIILISUODATTIMET.
KYSEISTEN TUOTTEIDEN TAKUUT RAJOITTUVAT TAKUISIIN, JOITA NIIDEN TOIMITTAJAT
TARJOAVAT JA JOTKA OVAT SIIRRETTÄVIÄ.
Tätä rajattua takuuta tulee käyttää yhdessä Huoltokäsikirjan ja Vanteiden puhdistusohjeiden
(myös verkossa) kanssa. Huoltokäsikirja sisältää tärkeää turvallisuustietoa ja -varoituksia.
Näiden tietojen lukematta ja ymmärtämättä jättäminen voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Huoltokäsikirjaa ja puhdistusoppaita on saatavilla maksutta osoitteesta www.alcoafleet.eu
tai ottamalla yhteyttä Howmet Aerospaceen alla olevalla osoitteella:
Howmet-Köfém Kft.
H-8000 Székesfehérvár
Verseci u. 1-15
Hungary
Attn: Fleet Service Center

