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Na naprawione wtryskiwacze i pompy wtryskowe udzielamy rocznej gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje zaworów dozujących paliwo scv, drv. jeżeli nie zostały wymienione na nowe.
Gwarancja dotyczy wszystkich typów wtryskiwaczy, pompowtryskiwaczy i pomp jakie regenerujemy i obejmuje usługę naprawy oraz zamontowane nowe części.
Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia wynikającego z eksploatacji naprawianych komponentów oraz uszkodzeń mechanicznych wywołanych niewłaściwą eksploatacją.

UWAGA
Warunkiem udzielenia rocznej gwarancji jest prawidłowy montaż w/w komponentów do silnika zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

Wtryskiwacze,pompowtryskiwacze i pompy wtryskowe podlegają gwarancji, jeżeli zostały nabyte albo zregenerowane w firmie ROTOR wtryskiwacze, systemy wtryskowe.
Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy. Udzielona gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wtryskiwaczy uznanych za uszkodzone po ich zwrocie do siedziby gwaranta wraz z karta gwarancyjną oraz instrukcja montażu podpisana czytelnie przez mechanika montującego wtryskiwacze.

Reklamacja będzie rozpatrzona pod warunkiem, że przekazane komponenty  nie będą rozmontowane ani oczyszczone przez użytkownika.
Gwarant zastrzega sobie możliwość podstawienia pojazdu do wyznaczonego warsztatu w którym zostały zamontowane w/w kompopnenty w celu kontroli współpracy w/w elementów z silnikiem. 

Gwarancją niezawodnej pracy układu paliwowego jest stosowanie olejów napędowych zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
Filtr paliwa należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

Przekazując produkt do naprawy gwarancyjnej klient ma obowiązek przedłożyć:
- kartę gwarancyjną
- dowód poświadczający o zakupie towarów
- dowód poświadczający o montażu w/w komponentów i czynności okołoobsługowej

Gwarancja traci ważność gdy:
-Nastąpiło mechaniczne uszkodzenie wtryskiwaczy.
-Do uszczelnienia elementów układu paliwowego użyto silikonu lub zastosowano węże, które nie są odporne na olej napędowy.
-Pompa pracowała bez obecności paliwa.
-Uruchomiono wtryskiwacze niezgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
-Niewłaściwie eksploatowano wtryskiwacze (nieregularna wymiana oleju, filtra paliwa, obecność zabrudzeń w układzie paliwowym, jak również próby samodzielnej naprawy i regulacji wtryskiwaczy)
-W samochodzie zmieniono mapę układu wtryskowego lub dokonano innych modyfikacji zmieniającym podstawowe parametry pracy silnika lub jego osprzętu.

Gwarancji nie podlegają czynności związane z montażem i demontażem wtryskiwaczy, pompowtryskiwaczy i pomp wtryskowych.

Firma ROTOR nie ponosi odpowiedzialności za koszty wynikłe z montażu i demontażu wtryskiwaczy, pomp oraz wysyłki wtryskiwaczy, pomp wtryskowych  w celu reklamacji ani za inne koszty wynikłe ze zgłoszenia reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą tylko w serwisie ROTOR Anna Rutkowska lub w firmach współpracujących.
W przypadku uznanej reklamacji,gwarancja zostaje wydłużona o czas przebywania w naprawie danego elementu.

Gwarant rozpoznaje reklamację zgodnie z obowiązującą ustawą.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w szczególności, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia specjalistycznych badań, przed upływem terminu wskazanego powyżej, Gwarant informuje o wydłużeniu terminu rozpoznania reklamacji.

Oświadczam ze zapoznałem się z kartą gwarancyjną naprawy wtryskiwaczy, pomp.
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