ГАРАНЦИЯ ЗА ГУМЕНИ ВЕРИГИ
1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Гаранцията с ограничено покритие, описана по-долу е предоставена от USCO на първоначалните купувачи
на компоненти. Съгласно настоящата гаранция, USCO ще замени или поправи, по свое осмотрение, всички
части, (с изключение на тези, посочени по-долу), доставени на първоначалния купувач с дефекти в
материала или изработката. Изпълнението на настоящата гаранция ще бъде безплатно за части, освен ако
друго не е посочено долу. Гаранцията с ограничено покритие се прилага само за покупки от USCO и, освен
ако не е предвидено друго, се удължава само за първоначалния купувач на Продуктите.
2. СРОК НА ГАРАНЦИЯТА
a) Гарантира се, че гумените вериги ITR, продавани от USCO, нямат дефекти в материала и изработката.
Гумените вериги ITR при нормална употреба и обслужване имат гаранция за период от:
•1. 12 месеца от датата на закупуване от всеки краен потребител или
•2. 1 000 работни часа, което настъпи първо.
б) Гаранционният срок за всички гумени вериги ITR, закупени директно от USCO SpA започва от датата на
фактурата или товарителницата, или CMR.
в) Гаранцията се прилага, само ако:
•1. гумените вериги са използвани съгласно условията и за приложенията, за които машината е била
замислена и проектирана от производителя;
•2. е осъществявана редовна поддръжка на гумените вериги и на машината, в съответствие с
ръководството за експлоатация на производителя на машината.
г) В случай, че неизправността на гумените вериги е причинена от дефекти в материалите или изработката,
USCO SpA гарантира възстановяване на „пропорционална” основа. Този метод, както е показано в
таблицата по-долу, осигурява възстановяване на стойността за дефекта "пропорционално" на
употребата на дефектните гумени вериги.
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3. ПАРАГРАФИ, КОИТО НЕ СЕ ПОКРИВАТ ОТ ГАРАНЦИЯТА
Всяко обезщетение за нанесени щети на купувача не трябва да надвишава фактурираната цена на
продуктите, за които се заявява претенция. Затова USCO НЕ носи отговорност за параграфите в списъка подолу.
а) Настоящата гаранция не покрива щети или дефекти:
•1. в резултат на монтаж или неправилна употреба, небрежност, изменение, неправилно приложение,
употреба с други компоненти на ходовата част, които не са нито оригинални (от производител на
оригинално оборудване), нито ITR;
•2. в резултат на неправилно регулиране и настройки на машината;
•3. свързани с козметични аспекти на повърхността, такива като резки или белези, които нямат
никакво въздействие върху функционалността на гумените вериги и върху очаквания експлоатационен
живот;
•4. злополуки/аварии, в които участва машината;

•5. гумени вериги, произведени преди повече от 60 месеца от заявката за гаранционно обслужване;
б) Настоящата гаранция не покрива слените допълнителни разходи:
•1. Разходи, свързани с монтажа и отстраняването на гумените вериги;
•2. Разходи, свързани с работата на машината за ремонт;
•3. Разходи, свързани с транспорт на стоки за замяна;
•4. Разходи, свързани с други повредени части;
•5. Разходи, свързани с "принудителен престой" или "непроизводство";
•6. Трудово заплащане по принцип;
•7. Транспортиране на продукта до и от мястото, където се извършва сервизът;
•8. Такси за транспорт и опаковка, начислени на първоначалния купувач;
•9. Данък / мито и други подобни, платени от първоначалния купувач;
•10. Амортизация или щети, причинени от нормалното износване, липса на разумна и правилна
поддръжка, неспазване на инструкциите за експлоатация, неправилна употреба, липса на подходяща
защита по време на съхранение, вандализъм, сблъскване на елементите или друга авария;
•11. Всеки дефект на компонент, който не се покрива от гаранцията или щета на или повреда на
компонент, който се покрива от гаранцията, причинени от дефект в компонента, който не се покрива от
гаранцията;
•12. Щети, нанесени от неправилно обслужване или монтаж.
4. НЕОДОБРЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ
USCO се освобождава от своето задължение съгласно настоящата ограничена гаранция, ако:
a) Потребителят не е прилагал добра процедура за поддръжка и сервиз или
б) Сервизът (различен от нормалната поддръжка и подмяна на сервизните компоненти) е извършван от
някой, различен от USCO; или
в) Продуктът е модифициран и изменен по начини, които не са одобрени от USCO
г) Всеки продукт, който е бил разглобяван преди да бъде върнат на USCO за гаранционна инспекция.
5. ПОЛУЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ
В случай, че възникне дефект или неизправност на гумените вериги, от купувача се изисква да попълни
формуляра за гаранция. Формулярът трябва да бъде надлежно попълнен във всички полета, със снимки
(задължително) и да бъде изпратен на USCO.
За да получи ограничена гаранция, купувачът трябва да поиска гаранция от USCO в рамките на 30 дни от откриване на
дефектите. Когато се прави такова искане, купувачът трябва да представи доказателство за датата на доставка на
продуктите, продуктът да бъде на разположение на мястото на стопанска дейност на USCO, ако това бъде
изискано от самите USCO, и да информира USCO по какъв начин купувачът счита, че продуктът е
дефектен.
Неизправните части стават собственост на USCO и се съхраняват 90 дни или докато е дадено разпореждане
на USCO, което настъпи първо.
Времето за пътуване и таксите за изминат път са отговорност на купувача.
6. НИКАКВА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДРУГО ПРЕДСТАВЯНЕ
Когато е позволено от закона, нито USCO, нито компания, която е техен филиал може да дава каквито и да
било гаранции, представяния или обещания, изрични или косвени /подразбиращи се/, по отношение на
качеството, показателите или липсата на дефекти на продуктите, различни от тези, които са посочени на
тази страница, и НЕ Е НАПРАВЕНА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ.

7. ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОМПЕНСИРАНЕТО НА КУПУВАЧА
Когато е позволено от закона, единствените компенсации на купувача във връзка с нарушение или
изпълнение на някоя гаранция за ремонт на продукт на USCO, са тези, посочени на тази страница. В
НИКАКЪВ СЛУЧАЙ, ТЪРГОВЕЦЪТ, USCO ИЛИ КОЯТО И ДА Е КОМПАНИЯ - ФИЛИАЛ НА USCO
НЯМА ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО НЕПРЕДНАМЕРЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ
ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НАЕМ НА
ЗАМЕСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ДРУГА ТЪРГОВСКА ЗАГУБА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ
ГОРЕПОСОЧЕНАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ СЕ СЧИТА, ЧЕ НЕ Е ПОСТИГНАЛА СВОЯТА
СЪЩЕСТВЕНА ЦЕЛ, РЕЗЕРВНОТО КОМПЕНСИРАНЕ НА КУПУВАЧА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕНАТА НА ДРЕБНО, ДЕЙСТВИТЕЛНО ПЛАТЕНА ЗА ВЪПРОСНАТА
ЧАСТ.
8. ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:
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11. МОДЕЛ БАГЕР:
12. ПОДПИС И ПЕЧАТ:

