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Bu sınırlı garanti orta ve ağır iş kamyonlar için dövme alüminyum jantlar, kamyonlar,
treylerler, otobüsler, RV veya motorlu karavan jantları ("Jantlar") ve Jantlara uygulanan
Howmet yüzey veya jant flanşı uygulamaları için geçerlidir. Bu belgede belirtilen garantiler
şirket tarafından üretilen ve şirket veya yetkili distribütörleri tarafından Jantın orijinal alıcısına
veya jantın son kullanıcısına satılan tüm Alcoa® Wheels jantlar ("Jantlar") için geçerlidir.
Şirket Jantın üzerinde belirtilen üretim tarihinden itibaren 60 ay boyunca Jantta malzeme ve
işçilik kusurları olmayacağını garanti eder, bununla beraber şirket küçük renk değişiklikleri,
parlatıcı izleri veya çentikler gibi kapsam dışı kozmetik kusurlara karşı bir garanti vermez ve
çözüm sunmaz.
Şirket malzeme ve işçilik hataları yüzünden normal kullanımda (aşağıdaki niteliklere bakın)
bozulan Jantları ücretsiz olarak tamir etmeyi ya da değiştirmeyi kabul eder.
Şirket bakım gerektiren keskin bir kenar oluşturan aşınmaya karşı Alcoa® Dura-Flange® jant
flanşı uygulamasını, üretim tarihinden itibaren 24 ay boyunca garanti eder.
Şirket Alcoa® Dura-Bright® yüzey uygulamalarını aşağıdakilere karşı garanti eder:
(i) iplik şeklinde aşınma (yüzey koruyucu işlemin altında veya yüzey uygulamasında
donanım veya jant ağırlığı takılırken oluşan zarar veya çentikler, çizikler ve genellikle
görünümü süt gibi olan solucan veya kıla benzer çizgiler) ve
(ii) yüzey uygulamasının tutuşunu kaybetmesi nedeniyle kabarma veya soyulma.
Yukarıda belirtilen Alcoa® Dura-Bright® yüzey uygulaması, Jant üzerinde gösterilen üretim
tarihinden itibaren 60 ay boyunca garanti kapsamındadır.
Alcoa® Dura-Flange® jant flanşı uygulaması veya Kolay Bakım Alcoa® Dura-Bright® yüzey
uygulaması normal kullanım ya da serviste başarısız olursa (aşağıdaki nitelikler bölümüne
bakınız) şirket belirtilen garantileri yerine getirmek için bu Jantları ücretsiz olarak aynısı veya
benzeri ile değiştirmeyi kabul eder. Jant değişimi, lastik basıncı ölçüm sistemi veya valf filtresi
gibi üçüncü taraflar tarafından üretilmiş parçaların değiştirilmesini kapsamaz.
Bu sınırlı garantide belirtildiği gibi tamir veya değişim işlemleri, şirket in materyal iadesi
yetkilendirme sürecine tabidir.

“ALCOA” adı ve sembolü Alcoa USA şirketinin tescilli ticari markalarıdır Corporation ve Howmet Aerospace Inc.
ve iştiraklerine lisanslıdır.
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Nitelikler:
Şirket kötü kullanım, istismar ya da aşağıdakiler dahil yanlış modifikasyonlara uğramış Jantlar
için Jant, yüzey ya da jant flanşı uygulamasıyla ilgili olarak hiçbir garanti vermez, sorumluluk
almaz ve bunlarla ilgili hiçbir tamirat, değişim ya da ayarlama yapmayacaktır:
(a) Tire and Rim Association, Inc. ya da ETRTO (Avrupa) gibi diğer tanınmış lastik ve jant
kurumları tarafından tavsiye edilen standartlara göre fazla büyük lastik kullanımı;
(b) Jantların yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere, kurallara ve endüstri standartlarına
tam olarak uygun şekilde takılmaması, kullanılmaması ve bakımının yapılmaması;
(c) Janta şirket tarafından belirtilen maksimum Jant yükünden fazla ağırlık yüklemek;
(d) Lastikleri şirket'in belirttiği maksimum basınç seviyesinin üzerinde şişirmek;
(e) Alcoa Wheels Servis Kılavuzunun ("Servis Kılavuzu"), izin verdiği durumlar haricinde, Jantı
değişim veya herhangi bir işlemetabi tutmak veya kaynak, düzeltme, boyama, kaplama,
yeni bir lastik valfi takma veya ısıl işlem gibi işlemlere maruz bırakarak jantın orijinal
durumunu değiştirmek;
(f) Lastik yanması, fren yanması, ciddi fren sistemi sürtünmesi veya zorlaması ya da patlak
bir lastikle gitmek dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla anormal ya
da şiddetli çalışma koşulları veya kazalar;
(g) Servis Kılavuzunda, Teknik Bültenlerde veya diğer Jant belgelerinde belirtilen bakım,
talimat veya uyarılara uymamak. Önerilen bakım, uygun torku kullanma, periyodik
temizlik, cilalama, valfi değiştirme, jant flanşındaki aşınmayı inceleme ve jant flanşı bakım
prosedürlerini takip etme ve periyodik olarak lastikleri ve Janta bağlı sistem bileşenlerini
hasar ve gevşek cıvatalar açısından inceleme işlemlerini kapsar (ancak bunlarla sınırlı
değildir);
(h) İhmal, yol tuzu, sert koşullar, uygunsuz bakım, temizlik, yol çöküntüleri, fren, kaza ve
kullanımdan sonuçlanan çentik, çizik ya da diğer yüzey kusurları;
(i) Jant flanşı yıpranması (jant flanşına Dura-Flange® uygulanmadığı takdirde);
(j) Herhangi bir ara parça veya adaptör kullanımı;
(k) Lastik montajı ve kurulumu sırasında yanlış aletlerin kullanımı veya jant ağırlıklarıyla
dengelemeden kaynaklanan yüzey hasarı;
(l) Güçlü kimyasallarla (asitler veya alkalin) veya aşındırıcı fırçalar, çelik yünü veya ovalama
pedleri gibi aşındırıcılarla temizlik sonucu hasar veya
(m) sorun tespit edildikten sonra Jantın kullanılmaya devam edilmesi.
JANTIN SATILABİLİRLİĞİNE VEYA TATMİN EDİCİ KALİTEDE OLACAĞINA VEYA HERHANGİ̇
BİR AMAÇ İ̇Çİ̇N UYGUNLUĞUNA DAİ̇R Bİ̇R GARANTİ̇ VERİ̇LMEZ, AYRICA BURADA AÇIKÇA
BELİ̇RTİ̇LMEDİ̇Ğİ̇ SÜRECE BAŞKA Bİ̇R AÇIK GARANTİ̇ BULUNMAZ. YÜRÜRLÜKTEKİ
YASALARDA KASTEDİLEN TÜM ŞARTLAR VEYA GARANTİLER, YASALARIN İZİN VERDİĞİ
ÖLÇÜDE, JANTLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ OLARAK HARİÇ TUTULMUŞTUR. YÜRÜRLÜKTEKİ
YASALARA GÖRE HARİÇ TUTULAMAYAN VEYA SINIRLANAMAYAN HERHANGİ BİR
SORUMLULUK DIŞINDA ŞİRKET HERHANGİ BİR GARANTİ İHLALİ İÇİN HERHANGİ BİR
ARIZİ, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN, DOLAYLI VEYA ÖZEL ZARARDAN SORUMLU
TUTULAMAZ. ŞİRKET'İN SORUMLULUĞU VE HAKLI OLARAK GARANTİ KAPSAMI ARAYAN

HERHANGİ BİR TARAFA SUNULAN MÜNHASIR TELAFİ, BU SINIRLI GARANTİDE
BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE JANTIN ONARIMI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİYLE SINIRLIDIR.
BU SINIRLI GARANTİ, ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN, LASTİK
BASINCI İZLEME SİSTEMLERİ VE VALF FİLTRELERİ GİBİ ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR
VE ŞİRKET BU ÜRÜNLERE HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. BU TÜR ÜRÜNLERLE İLGİLİ
GARANTİLER, BU TÜR TEDARİKÇİLER TARAFINDAN SUNULAN GARANTİLERLE SINIRLIDIR
VE DEVREDİLEBİLİRLER.
Bu sınırlı garanti Servis Kılavuzu ve Dura-Bright® Alcoa® Wheels Temizlik Kılavuzuyla birlikte
kullanılmalıdır. Servis Kılavuzu önemli güvenlik bilgileri ve uyarılarını içerir. Bu bilgilerin
tamamını okumamak veya anlamamak, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
Servis Kılavuzu ve temizlik kılavuzunun kopyaları ücretsiz olarakwww.alcoafleet.eu
adresinden veya Howmet Wheel and Transportation Products Europe ile aşağıdaki adresten
irtibat kurularak temin edilebilir:
Howmet-Köfém Ltd.
8000 Székesfehérvár
Verseci u. 1-15
Macaristan
Dik.: Fleet Service Center

