Wtryskiwacz Diesel Common Rail
Warunki zwrotu rdzenia
Przed przyjeciem zwrotu rdzenia od klienta i przesłaniem go do Delphi, nalezy uwaznie sprawdzic stan w jakim znajduje sie rdzen
i odrzucic jesli nie spełnia wymagan. Rdzen posiadajacy którakolwiek z opisanych ponizej wad należy przekazać do utylizacji,
poniewaz kaucja za jego zwrot nie zostanie wypłacona.

Niekompletny
wtryskiwacz
Wtryskiwacz musi
być kompletny i
dostarczony w całości
(nierozłożony).

Odrzucone

Uszkodzony rdzeń

Skorodowany rdzeń

Wtryskiwacz z głębokimi zadrapaniami i
wyżłobieniami, uszkodzonym gwintem lub
złączem elektrycznym
nie zostanie zaakceptowany. Do przyjęcia są
delikatne ślady od
narzędzi montażowych.

Wtryskiwacz z
wyraźnymi śladami
korozji na korpusie,
złączu elektrycznym
lub widoczną korozją
wewnątrz wtryskiwacza nie zostanie
zaakceptowany.

Odrzucone

Odrzucone

Pomalowany / Z
trwałymi oznaczeniam

Rdzeń niemożliwy
do identyfikacji

Wtryskiwacz nie może
być pomalowany lub
posiadać dodatkowe,
trwałe opisy /
oznaczenia. Niewielkie
ślady farby są
dopuszczalne.

lub z uszkodzoną
etykietą, uniemożliwiającą identyﬁkację
numeru części nie
zostanie zaakceptowany. Dopuszczalny
jest rdzeń z uszkodzoną etykietą lecz
widocznym numerem
części.

Odrzucone

Odrzucone

Zaślepki ochronne

Pakowanie rdzenia

Wysyłka rdzenia

Wtryskiwacz musi
obowiązkowo
posiadać zaślepkę
ochronną na złączu
wysokiego ciśnienia.
Zaleca się również
zaślepienie złącza
przelewu powrotnego.
Można wykorzystać
zaślepki z nowego
wtryskiwacza.

Zwracane rdzenie
powinny zostać
spakowanie w sposób
zabezpieczający je
przed uszkodzeniem
podczas transportu
do Delphi. Należy
przestrzegać
następujących
wskazówek:

Przed wysyłką rdzenia do
Delphi do paczki należy
dołączyć formularz DDFX104B.
Zwrot rdzenia jest możliwy
w okresie 12 miesięcy od
daty zakupu wtryskiwacza
regenerowanego.

Przykład:

Wtryskiwacze powinny
posiadać zaślepki,
pozwalające uniknąć
uszkodzenia gwintu
oraz zanieczyszczenia
wtryskiwacza.
Wtryskiwacz powinien
znajdować się w opakowaniu ochronnym,
zabezpieczającym
część przed uszkodzeniem w transporcie.
Delphi zaleca używanie
pudełek po nowych
wtryskiwaczach.
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Wszystkie rdzenie powinny
być wysłane pod adres
Delphi Parts Return Centre
Cannon Packing & Logistics
184 Milton Park, Abingdon
Oxfordshire, OX14 SE, UK
Po akceptacji rdzenia, Delphi
wypłaci kaucję za zwrot w
okresie 1 miesiąca.
Delphi będzie dostarczać
podstawowe raporty w
okresach miesięcznych
określające status zwrotów
klienta.
Odrzucone rdzenie są
przechowywane przez 6
miesięcy. Jeżeli do tego czasu
nie zostaną odebrane, traﬁą do
utylizacji.
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