BEGRÄNSAD GARANTI för ALCOA® WHEELS1
(april 2020)
Denna begränsade garanti gäller Alcoa® Wheels-fälgar, inklusive smidda aluminiumfälgar
för lätta och tunga lastbilar, släp, bussar, fritidsfordon och husbilar (som gemensamt kallas
”fälgar”) och Howmet (kallas Företaget) samt yt- eller fälghornsbehandlingar som tillämpas
på fälgarna. Garantierna som beskrivs i detta dokument gäller alla Alcoa Wheels-fälgar
(”fälg(ar)”) som tillverkas av företaget och säljs av företaget eller dess auktoriserade
distributörer till en originalköpare av fälgen eller fälgens slutanvändare.
Företaget garanterar att fälgen är fri från defekter avseende material och utförande i 60
månader från tillverkningsdatumet som anges på fälgen, under förutsättning att företaget
inte ger garanti och inte tillhandahåller åtgärder beträffande försumbara kosmetiska
defekter som till exempel mindre missfärgning, poleringsmärken eller jack.
Företaget samtycker till att kostnadsfritt reparera eller ersätta en fälg som inte fungerar
som den ska vid normal användning (se villkoren nedan) på grund av defekter i material
och utförande.
Företaget garanterar att Alcoa® Dura-Flange®-fälghornsbehandlingen motstår slitage
vilket skapar en vass kant som kräver underhåll i 24 månader från tillverkningsdatumet
som anges på fälgen.
Företaget garanterar att Alcoa® Dura-Bright®-ytbehandlingen motstår:
(i) trådformad korrosion (mask- eller hårliknande linjer, oftast med ett mjölkaktigt
utseende, under skyddande ytbehandling som uppstår av skada på ytbehandlingen
som t.ex. jack, repor eller skador från monteringsutrustning eller hjulvikter), och
(ii) bildning av blåsor eller flagor på grund av försämrad vidhäftning av ytbehandlingen.
Den föregående Alcoa® Dura-Bright-ytbehandlingen garanteras i 60 månader från
tillverkningsdatumet som anges på fälgen.
Om Alcoa® Dura-Flange-fälghornsbehandlingen eller Alcoa® Dura-Bright®-ytbehandlingen
vid normal användning eller service (se villkorsavsnittet nedan) inte uppfyller ovan nämna
garantier på en fälg samtycker Företaget till att kostnadsfritt ersätta fälgen med samma
typ av eller en liknande fälg. Ersättning av en fälg inbegriper inte ersättning av delar som
är tillverkade av tredje part, såsom tryckövervakningssystem och ventilfilter.
Reparation eller ersättning, såsom anges i denna begränsade garanti, är underställda
efterlevnad av Företagets auktoriseringsprocess för returnerat material.

Namnet och den grafiska symbolen "ALCOA" är registrerade varumärken som tillhör Alcoa USA
Corporation och har licens till Howmet Aerospace Inc. och dess dotterbolag.
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Villkor:
Företaget är inte ansvarigt för, ger inga garantier för, och kommer inte att reparera eller
ersätta eller göra justeringar på någon fälg eller yt- eller fälghornsbehandling på en sådan
fälg som har använts felaktigt, missbrukats eller ändrats på felaktigt sätt, inklusive följande:
(a) Användning av ett däck som är överdimensionerat enligt normerna som
rekommenderas av Tyre and Rim Association, Inc. eller andra erkända däck- och
fälgorganisationer som ETRTO (Europa),
(b) Underlåtenhet att montera, använda och underhålla fälgar helt i enlighet med alla
tillämpliga lagar, föreskrifter, koder och branschstandarder,
(c) Belastning av fälgen som överskrider den tillämpliga maximala fälgbelastningen som
specificerats av Företaget,
(d) Ökning av däcktryck som överskrider det tillämpliga maximala trycket som specificerats
av Företaget,
(e) Med undantag för vad som tillåts enligt servicemanualen för Alcoa® Wheels (”service
Manual”), ändring av fälgens ursprungliga skick genom modifiering eller genom att
utsätta den för någon typ av bearbetning eller förändring, såsom svetsning, uträtning,
målning, beläggning, montering av en ny däckventil eller värmebehandling,
(f) Olyckshändelser, avvikande eller svåra driftsförhållanden inklusive men inte begränsat
till brinnande däck, brand i bromsar, allvarliga fel på bromssystemet eller att köra med
punktering,
(g) Underlåtenhet att genomföra underhåll, följa anvisningar eller varningar som anges i
servicemanualen, tekniska bulletiner eller annan dokumentation för fälgar.
Rekommenderat underhåll innefattar, men är inte begränsat till, användning av korrekt
åtdragningsmoment, regelbunden rengöring, polering, ventilbyte, inspektion av
fälghornsslitage och efterlevnad av procedurer för fälghornsunderhåll, och regelbunden
inspektion av däck och systemkomponenter som sitter fast på fälgen avseende skada
och lösa hjulmuttrar,
(h) Jack, repor och andra ytdefekter som orsakas av försummelse, vägsalt, svåra
förhållanden, felaktigt underhåll, rengöring, bråte på vägen, trottoarkanter, olyckor eller
drift,
(i) Fälghornsslitage (såvida inte fälghornet har behandlats med Dura-Flange®),
(j) Användning av en spacer eller adapter av något slag,
(k) Skada på ytan under däckmontering och installation på grund av användning av
felaktiga verktyg eller balansering med hjulvikter,
(l) Skada på grund av rengöring med starka kemikalier (sura eller alkaliska) eller slipmedel
såsom slipborstar, stålull eller skursvampar, eller
(m) fortsatt användning av en fälg efter att en defekt har upptäckts.
DET FINNS INGEN GARANTI ATT FÄLGEN ÄR SÄLJBAR ELLER AV TILLFREDSSTÄLLANDE
KVALITET ELLER LÄMPLIG FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, OCH DET FINNS INTE
HELLER NÅGON UTTRYCKLIG GARANTI, FÖRUTOM SÅDAN SOM UTTRYCKLIGEN ANGES
HÄRI. ALLA VILLKOR ELLER GARANTIER SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDDA ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG ÄR, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG,

UNDANTAGNA I FÖRHÅLLANDE TILL FÖRSÄLJNINGEN AV FÄLGAR. MED UNDANTAG
FÖR ALLT ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS AV TILLÄMPLIG LAG
SKA FÖRETAGET INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGON TILLFÄLLIG, FÖLJD-, INDIREKT
ELLER SPECIELL SKADA TILL FÖLJD AV BROTT MOT GARANTIN. FÖRETAGETS ANSVAR
OCH DEN UTESLUTANDE GOTTGÖRELSEN TILLGÄNGLIG FÖR EN PART SOM
RÄTTMÄTIGT GÖR ANSPRÅK PÅ GARANTIN ÄR BEGRÄNSAD TILL REPARATION ELLER
ERSÄTTNING AV FÄLGEN SÅSOM DET ANGES I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI.
DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GÄLLER INTE OCH FÖRETAGET GER INGA SOM HELST
GARANTIER
BETRÄFFANDE
PRODUKTER
TILLVERKADE
AV
UTOMSTÅENDE
LEVERANTÖRER, SÅSOM TRYCKÖVERVAKNINGSSYSTEM OCH VENTILFILTER. ALLA
GARANTIER AVSEENDE SÅDANA PRODUKTER ÄR BEGRÄNSADE TILL DE GARANTIER
SOM GES AV SÅDANA LEVERANTÖRER OCH SOM ÄR ÖVERFÖRBARA.

Denna begränsade garanti ska användas tillsammans med servicemanualen och DuraBright® Wheels-rengöringsguiden. Servicemanualen innehåller viktig säkerhetsinformation
och varningar. Underlåtenhet att läsa och förstå denna information kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall.
Kostnadsfria exemplar av servicemanualen och rengöringsguiden kan erhållas på
www.alcoafleet.eu eller genom att kontakta Företaget på nedan adress:
Howmet-Köfém Kft..
8000 Székesfehérvár
Verseci u. 1-15
Ungern
Attn: Fleet Service Center

