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A jelen korlátozott garancia az Alcoa Keréktárcsákra vonatkozik, köztük a közepes és nagy 

teherbírású tehergépjárművekhez, tehergépjármű utánfutókhoz, autóbuszokhoz vagy 

lakóautókhoz készült keréktárcsákra („Keréktárcsák”) és a Keréktárcsákon lévő Howmet 

felület- vagy keréktárcsaperem-bevonatokra. A dokumentumban tárgyalt garanciák minden 

Howmet által gyártott és a vállalat vagy hivatalos viszonteladói által értékesített Alcoa 

Keréktárcsára („Keréktárcsa”/„Keréktárcsák”) érvényes a Keréktárcsák eredeti vásárlója vagy 

végfelhasználója számára.  

 

A vállalat a Keréktárcsán feltűntetett gyártási naptól számított 60 hónapon át garanciát vállal 

arra, hogy a Keréktárcsa mentes az anyaghibáktól és gyártási hibáktól, azonban a vállalat 

nem vállal garanciát, és nem biztosít jóvátételt az apró kozmetikai hibákkal szemben, mint a 

kis mértékű elszíneződés, a polírozási nyomok vagy foltok. 

 

A vállalat díjtalanul megjavítja, vagy kicseréli a normál használat során anyag- vagy gyártási 

hiba miatt meghibásodott Keréktárcsát (jogosultsági feltételeket lásd lent).   

 

A vállalat a Keréktárcsán feltüntetett gyártási naptól számított 24 hónapig garanciát vállal az 

Alcoa Dura-Flange® keréktárcsaperem-bevonatra az olyan kopások ellen, amelyek 

eredményeként karbantartást igénylő éles perem képződik. 

 

A vállalat garanciát vállal az Alcoa® Dura-Bright® felületkezelésre az alábbiak tekintetében: 

(i) fonálszerű korrózió (féreg- vagy hajszálszerű vonalak, általában opálos megjelenés a 

felszín alatt védő kezelés a kezelt felület sérülése ellen, úgymint repedések, csorbulások, 

vagy a szerszámok vagy kiegyenlítő súlyok által okozott sérülések); és 

(ii)  felhólyagzás a felületkezelés tapadásának gyengülése miatt. 

 

A fenti Alcoa® Dura-Bright® felületkezelésre a Keréktárcsán feltűntetett gyártási naptól 

számított 60 hónapon keresztül érvényes a garancia. 

Amennyiben az Alcoa® Dura-Flange® keréktárcsaperem-bevonat vagy az Alcoa® Dura-

Bright® felületkezelés normál használatban vesz részt vagy normál szervizelésen esik át 

(jogosultsági feltételeket lásd lent), hogy a Keréktárcsa teljesítse a fenti garanciák feltételeit, 

a vállalat díjmentesen kicseréli a Keréktárcsát azonos vagy hasonló típusú Keréktárcsára.  A 

Keréktárcsa cseréje nem tartalmazza a harmadik fél által gyártott alkatrészeket, például az 

abroncsnyomás-felügyeleti rendszereket és a szelepszűrőket. 

A jelen korlátozott garancia keretein belül történő javítás vagy csere feltétele, hogy betartsa 

a vállalat visszaküldött termékekre vonatkozó jóváhagyási folyamatát.  

 
1 Az „ALCOA” név és szimbólum az Alcoa USA Corporation bejegyzett védjegye és a Howmet Aerospace Inc. és 

leányvállalatai annak engedélyével használják. 



 

Jogosultság: 

A vállalat nem vállal felelősséget és garanciát, továbbá nem javít vagy cserél, illetve állít be 

olyan Keréktárcsát vagy felületkezelést vagy keréktárcsaperem-bevonatot olyan 

Keréktárcsán, amelyet nem rendeltetésszerűen használtak, nem a rendeltetésének 

megfelelő célra használtak vagy szakszerűtlenül átalakítottak, például a következő módokon: 

(a) A Tyre and Rim Association vagy más elismert, abroncsokkal és keréktárcsákkal 

foglalkozó szervezet, mint az ETRTO (Európa) által túlméretesnek minősített 

gumiabroncsok használata;  

(b) A hatályos törvényeknek, jogszabályoknak, előírásoknak és ipari szabványoknak nem 

megfelelően felszerelt, használt és karbantartott Keréktárcsák; 

(c) A vállalat által előírt megengedett maximális kerékterhelést meghaladó terhelés érte a 

Keréktárcsákat; 

(d) A vállalat által előírt megengedett maximális levegőnyomást meghaladó nyomásra fújták 

a gumiabroncsot; 

(e) Az Alcoa Keréktárcsák javítási kézikönyve („Javítási kézikönyv”) által megengedett 

mértéken túl megváltoztatták a Keréktárcsa eredeti állapotát átalakítással vagy 

megmunkálással vagy módosításokkal, például hegesztéssel, kiegyenesítéssel, festéssel, 

bevonatolással, új szelep beszerelésével vagy hőkezeléssel; 

(f) Balesetek, a normálistól eltérő vagy zord körülmények közötti használat, beleértve 

többek közt a gumitüzet, féktüzet, szélsőséges fékrendszeri igénybevételt, bemaródást 

vagy leeresztett gumival történő közlekedést;  

(g) A Javítási kézikönyvben, Műszaki hirdetményekben vagy a Keréktárcsákhoz kiadott más 

dokumentációban előírt karbantartás, útmutatások vagy figyelmeztetések figyelmen 

kívül hagyása. A javasolt karbantartás, többek között, tartalmazza a megfelelő 

forgatónyomatékot, a rendszeres tisztítást, a polírozást, a szelepcserét, a 

keréktárcsaperem kopásának vizsgálatát, valamint a keréktárcsaperem ezt követő 

karbantartási folyamatait, valamint a gumiabroncsok és a Keréktárcsához kapcsolódó 

rendszerek rendszeres vizsgálatát sérülések szempontjából, továbbá a kerékrögzítő 

anyák vizsgálatát lazaság szempontjából; 

(h) Foltok, karcok és más felületi hibák, melyek okozója hanyagság, útszóró só, szélsőséges 

körülmények, nem megfelelő karbantartás, tisztítás, útra felhordott törmelék, útpadkával 

való ütközés, egy baleset vagy a használat; 

(i) Keréktárcsaperem-kopás (amennyiben a keréktárcsaperem nem kapott Dura-Flange® 

bevonatot); 

(j) Távtartó vagy bármely adapter használata; 

(k) A felület megrongálása a gumiabroncs felszerelésekor vagy a teljes kerék felszerelésekor 

nem megfelelő szerszámok használata miatt, vagy a keréksúlyokkal történő 

kiegyensúlyozáskor;  

(l) A tisztításhoz használt erős vegyszerek (savak vagy lúgok) vagy súroló hatású anyagok, 

például súrolókefe, acélgyapot vagy súrolókendő használatából eredő sérülések; vagy 

(m) A Keréktárcsa további használata egy hiba feltárását követően. 

 



NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT ARRA, HOGY A KERÉKTÁRCSA KERESKEDELMI 

FORGALOMBA HOZHATÓ, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGŰ, VAGY ALKALMAS EGY ADOTT CÉLRA, 

ÉS A JELEN DOKUMENTUMBAN FOGLALTAKON KÍVÜL SEMMILYEN KIFEJEZETT 

GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK. A HATÁLYOS TÖRVÉNYEK ALAPJÁN VÉLHETŐ 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEKET KIZÁRJUK A KERÉKTÁRCSÁK ÉRTÉKESÍTÉSE KAPCSÁN A 

TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN.  A HATÁLYOS 

TÖRVÉNYEK ÁLTAL KI NEM ZÁRHATÓ VAGY NEM KORLÁTOZHATÓ FELELŐSSÉGEN KÍVÜL 

A VÁLLALAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A GARANCIÁLIS FELTÉTELEK MEGSZEGÉSÉBŐL 

ADÓDÓ VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY KÜLÖNLEGES KÁROKÉRT. A 

VÁLLALAT FELELŐSSÉGE ÉS AZ ÁLTALA FELAJÁNLOTT KIZÁRÓLAGOS JÓVÁTÉTEL, 

AMELYEKET A GARANCIÁLIS IGÉNYEKRE JOGOSULT FELEK SZÁMÁRA BIZTOSÍT, A JELEN 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEKBEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN, A KERÉKTÁRCSÁK 

JAVÍTÁSÁRA VAGY CSERÉJÉRE KORLÁTOZÓDIK. 

 

A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIA NEM VONATKOZIK A HARMADIK FÉL ÁLTAL 

GYÁRTOTT ALKATRÉSZEKRE, PÉLDÁUL A GUMIABRONCSNYOMÁS-FELÜGYELETI 

RENDSZEREKRE ÉS SZELEPSZŰRŐKRE, ÉS A VÁLLALAT SEMMILYEN GARANCIÁT NEM 

VÁLLAL AZ ILYEN CIKKEK TEKINTETÉBEN.  AZ ILYEN ÁRUCIKKEKRE AZ ILYEN 

BESZÁLLÍTÓK ÁLTAL VÁLLALT ÉS ÁTRUHÁZHATÓ GARANCIÁRA KORLÁTOZÓDIK.   

 

A jelen korlátozott garanciát a Javítási útmutatóval és a Dura-Bright® kerekek tisztítási 

útmutatójával együtt használja. A Javítási útmutató fontos biztonsági tájékoztatókat és 

figyelmeztetéseket tartalmaz. Ezen információk el nem olvasása és meg nem értése súlyos 

személyi sérülésekhez vagy halálesetekhez vezethet. 

 

A Javítási útmutató és tisztítási útmutatót ingyenesen beszerezheti a www.alcoafleet.eu 

weboldalról, vagy vegye fel a kapcsolatot a vállalattal az alábbi címen: 

 

Howmet-Köfém Ltd. 

8000 Székesfehérvár 

Verseci u. 1-15 

Hungary 

Címzett: Flotta szervizközpont 

http://www.alcoafleet.eu/

