
 

 

 

1. Ogólne warunki gwarancji 
 
Producent CMS potwierdza wysoką jakość dostarczonych felg ze stopów lekkich. 
Wszystkie produkowane i dostarczane przez CMS Automotive Trading GmbH felgi są objęte 
gwarancją na okres 2 lata od daty montażu. 
 
 

2. Polityka gwarancyjna 
 
2.1 Felgi CMS są objęte gwarancją na wady konstrukcyjne oraz wady wynikające z procesu 
produkcji przez okres: 2 lata od daty montażu.  
 
2.2  Wykończenie felg jest objęte gwarancją na wady produkcyjne wykończenia przez okres: 
2 lata od daty montażu. 
 
 

3. Warunki gwarancyjne 
 

3.1 Felgi aluminiowe CMS  muszą być montowane do pojazdów zgodnie z homologacjami lub 
certyfikatem TUV. Niezgodność lub nieprzestrzeganie zasad montażu prowadzi do wykluczenia 
gwarancji. 
 
3.2 Przed montażem felgi należy upewnić się czy powierzchnia mocująca felgę w pojeździe nie 
nosi śladów uszkodzeń i jest odpowiednio przygotowana. 
 
3.3 Dostarczane przez CMS felgi należy regularnie czyścić, celem zachowania odpowiednich 
właściwości lakierniczych. Do czyszczenia nie można używać agresywnych środków 
czyszczących, do czyszczenia felg zaleca się tylko produkty dedykowane. Felgi powinno się 
czyścić włącznie używanie łagodnego mydła i wody na chłodnych felgach. 
 
3.4 W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady koła, reklamację należy zgłosić do 
punktu sprzedaży lub wskazanego przez sprzedawcę punktu serwisowego nie później niż w 
ciągu dwóch tygodni od ujawnienia się wady. 
 
3.5 Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę: 
 
Wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne felgi spowodowane niewłaściwą 
eksploatacją, samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany oraz niezgodny z instrukcją montaż 
kół w pojeździe, nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji obsługi, konserwacji, eksploatacji i 
przechowywania kół, uszkodzenie koła spowodowane niesprawnościami układu jezdnego w 
pojeździe. 
 
 
 
 



 
 
 

 

Gwarancją nie są objęte mechaniczne i chemiczne  uszkodzenia powłoki lakierniczej. 

3.6 Dla wszystkich spraw nie objętych warunkami niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

3.7 W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji zapewnia się wymianę obręczy na 
pełnowartościowe lub zwrotu kosztów zakupu felgi. 

3.8 Zastrzegamy sobie prawo żądania od reklamującego zwrotu kosztów poniesionych w wyniku 
nieuzasadnionego żądania usunięcia wady (w szczególności kosztów oględzin i transportu). 

 

 

 
 


