
WARUNKI GWARANCJI.
 Regenerowany silnik BPW

 
Gwarancji udziela się od odebrania towaru, na silnik regenerowany.

1. Podstawą przyjęcia towaru jest dostarczenie silnika wraz z kartą gwarancyjną.
2. Gwarancja traci ważność w wyniku uszkodzeń silnika przez nabywcę, w szczególności: 

- niewłaściwego montażu. 
- demontażu części wchodzących w budowę nabywanego produktu,
- uszkodzeń mechanicznych (np.: w wyniku najechania na przeszkodę),
- uszkodzeń termicznych, 
-  uszkodzeń  chemicznych  oraz  nieprawidłowego  działania  urządzenia  wynikającego  z  tych
uszkodzeń i wad wywołanych przez te uszkodzenia, 
- wad uszczelek oraz uszczelniaczy wału,
- zmian konstrukcyjnych.
- zastosowania innego oleju, niż zalecił gwarant, 
- wydłużenia interwałów wymiany oleju powyżej zalecanych przez gwaranta, 
- zerwania plomb i plomb termicznych, 
- nieautoryzowanej przez gwaranta ingerencji,
- demontażu części wchodzących w budowę nabywanego silnika. 

3. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz nieprawidłowego działania urządzenia
wynikającego z tych uszkodzeń i wad wywołanych przez te uszkodzenia, - uszkodzeń powstałych w
transporcie, wad uszczelek oraz uszczelniaczy wału. zmian konstrukcyjnych. 

4. W  razie  reklamacji  nabywca  zobowiązany  jest  do  odesłania  kompletnego  silnika  wraz
z podzespołami.

5. Gwarancja nie obejmuje kosztów dostarczenia towaru, jak również montażu i demontażu silnika.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku połączenia silnika do układu z zapchanym

filtrem cząstek stałych, jeżeli jest on stosowany w pojeździe.
7. Częstotliwość wymiany oleju silnikowego.

Olej  silnikowy należy wymieniać  wraz  z  filtrem oleju  nie  rzadziej  niż  co  10000  km.  Interwał
wymiany należy skracać, o ile w użytkowaniu pojazdu przeważa pokonywanie krótkich odcinków
jazdy, połączonych z częstym uruchamianiem i wyłączaniem silnika.  

8. W ramach  utrzymania  gwarancji,  do  silnika  należy stosować  nw.  oleje  i  dodatki  w interwałach
wskazanych powyżej. 
- Meguin Compatible SAE 5W-30
lub
- Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30

9. Płukanka silnika do zastosowania przed każdą wymianą oleju: 
Meguin Motor Flusch 250 ml
lub  
Liqui Moly Engine Flush 300 ml.

10. Dodatek modyfikujący tarcie do zastosowania po każdej wymianie oleju:
Meguin Motor Safe 250 ml

11. Do utrzymania w sprawności układu paliwowego co najmniej raz na 10000 km należy zastosować
dodatek paliwowy:
Meguin Injection Cleaner 250 ml.


