Zarz¹dzanie zwrotami pieniêdzy
za oryginalne czêści zamienne ATE
Warunki i zasady zwrotu

Zarz¹dzanie zwrotami pieniêdzy
za oryginalne czêści zamienne ATE
Warunki gwarancji:
Ka¿da oryginalna czêśæ zamienna ATE podlega ścis³ej
kontroli jakości zgodnie ze standardami producenta pojazdu
dotycz¹cych regeneracji. Oryginalne czêści zamienne ATE
nale¿y zawsze montowaæ zgodnie ze specyfikacjami
producenta pojazdu. W przypadku reklamacji, roszczenie
zostanie rozpatrzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wytycznymi
gwarancyjnymi.

Warunki zwrotu:
Tylko te u¿ywane czêści, które nadaj¹ siê do regeneracji
mog¹ zostaæ przyjête i zaksiêgowane.

www.ate-brakes.com

U¿ywana czêśæ musi spe³niaæ nastêpuj¹ce parametry:
 Jest kompletna i zawiera wszystkie elementy.
 Jest identyczna z regenerowan¹ czêści¹.
 Nie jest to czêśæ ju¿ regenerowana .
 Nie jest pêkniêta oraz mechanicznie modyfikowana.
 Nie jest nadmiernie skorodowana (brak w¿erów).
 Nie s¹ uszkodzone mocowania,po³¹czenia/
odpowietrznik oraz prowadnice zacisku.

Exchange

Klient otrzymuje zwrot za u¿ywana czêśæ,po jej
dostarczeniu i weryfikacji.

Pinças de travão
Суппорты дисковых тормозов
Δαγκάνα φρένου
制动钳

Zwrot kosztów nie jest przyznawany, je¿eli podczas
kontroli zwróconej czêści,jeden lub wiêcej z powy¿szych
warunków nie zosta³ spe³niony.

Musz¹ zostaæ przy tym spe³nione warunki zwrotu.
Zwrot u¿ywanych czêści:

1. Oryginalne czêści zamienne ATE s¹ zwracane do
autoryzowanego punktu wskazanego przez Continental
Aftermarket.
2. U¿ywane czêści mog¹ byæ zwrócone tylko w
oryginalnym opakowaniu- (patrz poni¿ej).

Peça de substituição Original ATE
Оригинальные запчасти ATE
ATE Γνήσιο εναλλακτικό εξάρτημα
正宗 ATE 备件
ATE Original Austauschteil
ATE Original replacement part
ATE Pièce de rechange d’origine
ATE original pieza de recambio
Bremssättel
Brake callipers
Étriers de frein
Pinzas de freno

Exchange
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Ricambio originale ATE
ATE Original utbytesdel
ATE Orijinal Çıkma Parça
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Pinze dei freni
Bromsok
Fren Kaliperleri

99.5801-0133.0/01/0812/DPB ©2012 Continental Aftermarket GmbH

ATE – A Tradema

Zwrot za wymienione czêści:
Za ka¿d¹ oryginaln¹ czêśæ zamienn¹ ATE przyznawany jest
zwrot kosztów.

TEVES The ATE
The name was d
Alfred Teves, a pi
motive industry.
acquired by Cont
®

