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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Моля принтирайте, попълнете и запазете като гаранция. Моля винаги правете измерване на лифта преди / както си е оригинално / и след поставяне на новото окачване - измерете пак лифта / и ако може да се направят и сними / - ТОВА Е ВАЖНО ЗА ГАРАНЦИЯТА. За измерване на колата преди и след монтиране на окачване. (след инсталация  са необходими 5 минути да се кара колата за да се слегнат чисто новите пружини,и след това се измерва новия лифт). Информацията за измерване трябва да съдържа размерът на джантата: преди и след инсталацията на новото окачване. 1. Марка - модел / Година на производство / Двигател / 3 врати - 5 врати / Километри 2.Формулярът за гаранция трябва да съдържа датата на производство и партиден/референтен номер/. Пример = М 0714 - М - производствена линия / 07 - месеца /14 - годината 2014.  
ГАРАНЦИЯТА ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ОТ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕ, МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ТОЧНАТА ДАТА :  

 

Ден____________ Месец____________Година__________ 

 Амортисьори предни:  ляв ________________________ десен________________________ __________________________________________________________________________________________ Амортисьори задни:    ляв ________________________ десен________________________ Ресори предни:  ляв ________________________ десен________________________ _________________________________________________________________________________ Ресори задни:    ляв ________________________ десен________________________ ________________________________________________________________________________ Пружини предни: ________________________            Пружини задни: _______________________ ______________________________________________            ____________________________________________  Демпферен амортисьор __________________________________________________________________________________________________________ 
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   Тава важи за : АМОРТИСЬОРИ , ПРУЖИНИ , РЕСОРИ , ТОРСИОНИ ЩАНГИ : 
Измерване на лифта преди повдигане : Предена лява страна: __________________ см.          Предена дясна страна: __________________ см. Задна лява страна: __________________ см.                Задна дясна страна: __________________ см. Размер Джанта:__________________                              Размер Гума:__________________ 

Измерване на лифта след повдигане и след 5 минути каране на колата : Предена лява страна: __________________ см.          Предена дясна страна: __________________ см. Задна лява страна: __________________ см.                Задна дясна страна: __________________ см. Размер Джанта:__________________                               Размер Гума:__________________ 
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Примерни сними : 

 

 
  ПРУЖИНИТЕ които винаги са по  2 броя комплект са със един и същ  партиден/референтен номер/. ВАЖНО: Винаги затягайте втулките на амортисиори и ресиори като превозното средство е в нормално положение а не когато е на подемник или на неравен терен . 

Предоставяне на Гаранция:  
Гаранция за окачването е 3 години или 60.000 километра  считано от датата на продажба. Продукт  в гаранция срещу дефекти в материала или изработката му  които не позволяват  на продукта да финкционира павилно . Такива фабрични дефекти Ironman 4 × 4 ще ремонтира или замени всички части които се установи че са дефектни. Всички гаранционни претенции трябва да се подават към Ironman 4 × 4 или оторизирания дистрибутор на Ironman 4 × 4 . Доказателство за дефектния продукт трябва да бъде представено при поискване от Ironman 4 × 4 или оторизирания дистрибутор чрез снимков материал и бланка на която е описано измерване на лифта преди - както си е оригинално и след поставянето на  новото окачване . Продуктите могат да бъдат върнати в Ironman 4 × 4 за оценка или ремонт. Пощенските разходи  не са отговорност на Ironman 4 × 4 и могат да се разглеждат само след преценка от Ironman 4 × 4 в случай на такъв иск бъде изискан. Гаранцията не важи когато : 1) Актове на небрежност или злоупотреба са очевидни. 2) Продукт е бил променен. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                       3) Продукта е поставен на превозни средства които са модифицирани или не е поставен на правилното превозно средство спрямо каталожния номер.  4) Използвани в състезателни или конкуренцията условия без предварителното съгласие на Ironman 4 × 4.  5) Продукта е поставен на неправилно място посочено от производителя на превозното средство.  Преди монтажа на всеки продукт  моля уверете се че сте получили правилните части за вашето превозно средство. Връщането на използвани или замърсен продукт ще бъдат върнати на купувача са за негова сметка ако е : 1) Извън гаранционен период; 2) Без дефекти;   Повреда на продукти при грешка при монтиране не се покрива от гаранцията. - Вижте повече на: http://www.ironman4x4.com/warranty-terms#sthash.1LsA3R8t.dpuf  Благодарим ви за закупуването на Ironman 4x4. Всички продукти са тествани в австралийски условия и проверени директно от Австралийската компания Ironman 4x4 която е базирана в Мелбърн с дейности 4x4 продукти от 1958. Ironman 4x4 Pty Ltd отговаря на стандарта на ISO 9001-2008 Quality Management AS / NZS. Заводите където се произвеждат продуктите за окачващи елементи отговарят на ISO 9001, ISO 14001: 1996,QS9000, GB / T24001,TS 16949 – и са от най-висок стандарт на качеството в автомобилната индустрия.  ПРУЖИНИ - гаранцията е 3 година. *  АМОРТИСЬОРИ- гаранцията е 3 година. *  * ПОЛИУРЕТАНОВИ ВТУЛКИ -  гаранцията е 1 година. *  -* ЛЕБЕДКИ -  гаранцията е 5 година. *  Винаги след поставяне на новото окачване колата трябва да мине стенд . За превозни средства с независимо окачване - предно и задно окачване като MITSUBISHI Pajero 2000 +, Nissan Pathfinder, Suzuki Grand Vitara 2005+ СТЕНД за предното и задното окачване.   


