
 

 

OGRANICZONA GWARANCJA DO FELG ALCOA® WHEELS1  

(Kwiecień 2020) 

 

Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje felgi Alcoa® Wheels, w tym kute aluminiowe felgi 

do samochodów ciężarowych o wysokiej i średniej ładowności, przyczep i naczep, autobusów 

oraz kamperów (dalej „Felgi”), jak również wykończenia powierzchni lub kołnierzy 

zastosowane przy produkcji Felg przez Howmet (dalej „Firma”). Gwarancje wyszczególnione 

w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do wszystkich Felg Alcoa Wheels 

produkowanych i sprzedawanych przez Firmę lub jej autoryzowanych dystrybutorów 

pierwotnemu nabywcy Felg lub ich użytkownikowi końcowemu. 

 

Firma gwarantuje, że Felgi są wolne od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez 

okres 60 miesięcy od daty produkcji zaznaczonej na Feldze, z zastrzeżeniem, że Firma nie 

udziela gwarancji i nie zapewni wyrównania szkody za niematerialne usterki kosmetyczne, 

takie jak nieznaczne przebarwienia, zarysowania czy odpryski. 

 

W przypadku spowodowanego wadami materiałowymi i produkcyjnymi uszkodzenia Felgi 

eksploatowanej w normalnych warunkach (wyszczególnionych poniżej), Firma zobowiązuje 

się do bezpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonej Felgi. 

 

Firma udziela 24-miesięcznej, rozpoczynającej od daty produkcji widocznej na Feldze 

gwarancji na zużycie kołnierza felgi Alcoa® Dura-Flange®, w wyniku którego powstaje ostra 

krawędź wymagająca serwisowania. 

 

Felgi z powłoką Alcoa® Dura-Bright® są objęte gwarancją Firmy na: 

(i) korozję nitkowatą (włosowate, znajdujące się pod powierzchnią ochronną linie 

rozchodzące się od miejsc uszkodzenia powierzchni felgi) oraz 

(ii)  pęcherzenie lub odpryskiwanie powłoki spowodowane utratą przyczepności powłoki 

ochronnej. 

 

Firma udziela 60-miesięcznej, rozpoczynającej się od daty produkcji zaznaczonej na Feldze, 

gwarancji na powłokę Alcoa® Dura-Bright®. 

W przypadku uszkodzenia powłoki kołnierza felgi Alcoa® Dura-Flange® lub powłoki Alcoa® 

Dura-Bright® Felgi eksploatowanej w normalnych warunkach, z zachowaniem standardowej 

procedury serwisowej (patrz kryteria poniżej), Firma zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany 

uszkodzonej Felgi na Felgę identyczną lub podobną. Wymiana Felgi nie obejmuje wymiany 

części wyprodukowanych przez firmy zewnętrzne, takich jak układy monitorowania ciśnienia 

w oponach i filtry zaworów. 

 
1 Nazwa i symbol „ALCOA” są zastrzeżonymi znakami towarowymi Alcoa USA Corporation i są licencjonowane 

przez Howmet Aerospace Inc. i jej spółki zależne. 



 

 

Zgodnie z niniejszą ograniczoną gwarancją naprawa lub wymiana podlegają procesowi 

upoważnienia do zwrotu materiałów wydanego przez Firmę.  

 

Kwalifikacja:  

Firma nie ponosi odpowiedzialności, nie udziela gwarancji i nie zobowiązuje się do naprawy, 

wymiany lub modyfikacji Felg lub serwisowania obrzeża lub powłoki Felg eksploatowanych 

w sposób niezgodny z przeznaczeniem, z przekroczeniem wartości podanych w ich 

charakterystyce technicznej lub poddanych modyfikacjom. Dotyczy to sytuacji, gdy: 

(a) Zastosowano zbyt duży rozmiar opony wbrew normom zalecanym przez organizację Tire 

and Rim Association, Inc. bądź zaleceniom innych uznanych organizacji branżowych, 

takich jak np. ETRTO (Europa);  

(b) Felgę zamontowano, eksploatowano i poddawano konserwacji niezgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami, regulacjami, kodeksami i standardami branżowymi; 

(c) Felga była eksploatowana pod obciążeniem przekraczającym jej maksymalne dozwolone 

obciążenie określone przez Firmę; 

(d) Ciśnienie w oponie przekroczyło maksymalne dozwolone ciśnienie określone przez 

Firmę; 

(e) Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w Podręczniku serwisowym felg Alcoa® Wheel 

(„Podręcznik Serwisowy”) zmieniono pierwotny stan Felgi, poddając ją modyfikacjom lub 

obróbce, takiej jak spawanie, prostowanie, lakierowanie, nakładanie powłok, montaż 

nowego zaworu lub poddano obróbce cieplnej; 

(f) Felga brała udział w wypadku lub była eksploatowana w niestandardowych lub ciężkich 

warunkach, w tym między innymi była narażona na działanie ognia z płonącej opony, z 

pożaru hamulców, silne przyblokowanie koła lub zakleszczenie układu hamulcowego, lub 

jazdę z przebitą oponą; 

(g) Nie przestrzegano instrukcji serwisowych, innych instrukcji oraz ostrzeżeń zawartych w 

Podręczniku Serwisowym, biuletynach technicznych lub innej dokumentacji dotyczącej 

Felg. Zalecane procedury serwisowe przewidują, między innymi, zastosowanie 

odpowiedniego momentu dokręcania nakrętek, okresowe czyszczenie, polerowanie, 

wymianę zaworów, okresowe przeglądy pod kątem zużycia kołnierzy i wynikłe z nich 

serwisowanie kołnierzy, okresowe przeglądy ogumienia i elementów kół pod kątem 

uszkodzeń i poluzowanych nakrętek kół; 

(h) Na Feldze pojawiły się odpryski, rysy i inne uszkodzenia powierzchni powstałe w wyniku 

jej nieprawidłowego serwisowania, czyszczenia, eksploatacji, kontaktu z solą drogową lub 

obiektami na drodze, krawężnikami, udziału w wypadku; 

(i) Wystąpiło zużycie kołnierza felgi (z wyjątkiem obróbki Dura-Flange®); 

(j) Zastosowano dowolne tarcze dystansowe lub elementy pośredniczące; 

(k) Powierzchnia Felgi uległa uszkodzeniu podczas montażu opony lub z powodu 

zastosowania nieodpowiednich narzędzi lub ciężarków wyważających;  

(l) Powierzchnia Felgi uległa uszkodzeniu z powodu zastosowania silnych środków 

chemicznych (o odczynie kwasowym bądź zasadowym) lub środków ściernych, szczotek 

ściernych, wełny stalowej lub mat ściernych; lub 

(m) Felgę eksploatowano po odkryciu wady. 



 

 

 

PRODUCENT NIE GWARANTUJE, ŻE OKREŚLONA FELGA BĘDZIE DOSTĘPNA W 

SPRZEDAŻY, JAKOŚĆ FELGI BĘDZIE SATYSFAKCJONUJĄCA LUB FELGA BĘDZIE 

ODPOWIEDNIA DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. FELGI NIE SĄ RÓWNIEŻ OBJĘTE 

ŻADNYMI WYRAŹNYMI GWARANCJAMI POZA GWARANCJAMI WYSZCZEGÓLNIONYMI W 

NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY FELG, 

ZASTOSOWANIE MAJĄ WSZELKIE INNE WARUNKI LUB GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z 

OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA I SĄ ONE STOSOWANE W MAKSYMALNYM 

ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. POZA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NIEPODLEGAJĄCĄ WYŁĄCZENIU LUB OGRANICZENIU NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO 

PRAWA, FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY UBOCZNE LUB 

WYNIKOWE, POŚREDNIE LUB UMYŚLNE WYNIKŁE Z NARUSZENIA WARUNKÓW 

GWARANCJI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY I WYŁĄCZNE ZADOŚĆUCZYNIENIE NA RZECZ 

STRON ZGŁASZAJĄCYCH ROSZCZENIA W ZWIĄZKU Z GWARANCJĄ OGRANICZA SIĘ DO 

NAPRAWY LUB WYMIANY FELG NA WARUNKACH NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ 

GWARANCJI. 

 

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA DO CZĘŚCI 

WYPRODUKOWANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, TAKIE JAK UKŁADY 

MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OPONACH I FILTRY ZAWORÓW, NA KTÓRE FIRMA NIE 

UDZIELA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. WSZELKIE GWARANCJE NA WYŻEJ WYMIENIONE 

CZĘŚCI OGRANICZAJĄ SIĘ DO GWARANCJI UDZIELANYCH PRZEZ ICH DOSTAWCÓW, A 

GWARANCJE TE SĄ ZBYWALNE.  

 

Niniejszej ograniczonej gwarancji należy przestrzegać wraz z wytycznymi Podręcznika 

Serwisowego i wskazówkami zawartymi w instrukcji czyszczenia felg, dostępnej na stronie 

internetowej Firmy. Podręcznik zawiera ważne informacje i ostrzeżenia dotyczące 

bezpieczeństwa. Użytkowanie produktu bez uprzedniego zapoznania się z treścią 

Podręcznika Serwisowego może grozić poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. 

 

Podręcznik serwisowy i instrukcję czyszczenia można pobrać ze strony www.alcoafleet.eu lub 

kontaktując się z Firmą drogą pocztową na adres: 

 

Howmet-Köfém Ltd. 

8000 Székesfehérvár 

Verseci u. 1-15 

Węgry 

Do: Cetrum Serwisowe 

http://www.alcoafleet.eu/

