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Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu,
nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji.
WARUNKI GWARANCJI
1. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon lub
bezpośrednio w firmie.
2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
a) dostarczenie reklamowanej opony do punktu przyjmującego
reklamację
b) przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z dokumentem zakupu
c) zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie,
wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu
eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%
d) na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta - udostępnienie
pojazdu do oceny stanu technicznego
3. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu
reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.
4. W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon
odbywa się na koszt Klienta.
5. Gwarancja nie dotyczy przypadków, gdy opona była eksploatowana
w nieodpowiednich warunkach :
- eksploatacja opony na pojedzie nie sprawnym technicznie np. złej
zbieżności, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych
amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn,
resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia
- uszkodzeń mechanicznych opony spowodowanych np.
niewłaściwym montażem, najechaniem na ostre krawędzie,
-zniszczeń spowodowanych przez substancje żrące i ropopochodne
np. oleje, benzyna, nafta, płyn hamulcowy.....
- zużyciem rzeźby bieżnika poniżej 1,6mm(TWI)
6.Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za
czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze
złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.
7. Reklamującemu w razie uznania reklamacji przysługuje wymiana
na nową bądź zwrot kwoty poniesionej przy zakupie.
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