
Global Aviation Spares Pty Ltd, mengarante semua jenis barang barang dalam kondisi repaired
ataupun overhauled dibidang alat alat penerbangan, instruments dan jenis barang dibidang yang
lainnya. Jika Gas menerima laporan kalau barang rusak selama dalam proses garansi maka Gas
akan mencoba memperbaikinya atau menganti yang baru sesuai dengan laporan bukti kalau
barang tersebut benar benar rusak dengan menyertakan laporan  perbaiki barang tersebut
dikembalikan langsung ke pusat pelayanan dengan melampirkan surat asli perbaikan,
dan ini tergantung dengan persyaratan sebagai berikut:dan ini tergantung dengan persyaratan sebagai berikut:

  Pemberitahuan telah di sampaikan ke GAS selama masa garanti berlaku.
  Keadaan barang yang rusak berhubungan dengan kondisi barang dengan aslinya. Barang
  yang tidak ikut di tanggung jawap sebagai berikut: jenis aircraft system defencies, kerusakan
  akibat pelangan sendiri/ atau salah pemakaian, rusak akibat pengiriman melalui kargo atau
  dalam proses mempacking, rusak diakibatkan kondisi alam sekitarnya.
  Semua jenis barang barang yang di kembalikan ke pelayanan Gas harus di packing dalam
    packing aslinya atau dibungkus yang sama sperti aslinya.
  Garansi akan di cancel jika barang tersebut di perbaiki langsung tampa persetujuan Gas
  terlebih dahulu.
  Global Aviation Global Spares Pty Ltd memiliki peraturan yang terbatas, dan tidak akan
  bertanggung jawap atas kerusakan barang di luar peraturan tersebut.
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Persyaratan
Garansi

Global Aviation spares masa garansi berlaku dan batas tindakanya

Jenis garansi:                   Masa berlaku dan tindakanya

Airframe                       hubungi kantor
Standard avionics, including instruments      6 bulan dan 5 ribu jam dari tangal 
                          dikirimkan nya barang tersebut 
                          untuk harga flat overhauld dan 
                          exchange ( pengantian) termasuk 
                                                    biaya barang tersebut dan biaya 
                          pegawai.
                                                                                     
Engines                       hubungi kantor
Apu                        hubungi kantor
Other                        hubungi kantor
Silahkan menghubungi kantor           Gransi perbaiki harus di setujui 
untuk persyaratan garansi khusus              untuk persyaratan garansi khusus                   oleh pihak yang berwajib yang 
untuk brang yang di beli               telah di setujui oleh Gas ke toko
dan kondisi barang tersebut.                              tempat perbaikan barant tersebut.


