1. WARUNKI GWARACJI
Niniejsza gwarancja dotyczy tylko pierwotnego nabywcy nowych opon
produkowanych przez NEXEN TIRE które zostały wykorzystana w tym samym pojeździe,
w którym została oryginalnie zainstalowana.
Niniejsza gwarancja obowiązuje, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki
dotyczące kwalifikacji:
a) Opona została zakupiona po dacie:1 lutego 2016 r.
b) Opona ma rozmiar, nośność i prędkość równą lub większą niż zalecana przez
producenta pojazdu.
c) Opony nie stały się niezdatne do użytku ze względu na warunki wymienione
w punkcie: SYTUACJE NIE OBJĘTE GWARANCJĄ.
2. OKRES ORAZ ZASADY ROZPATRYWANIA GWARANCJI
Gwarancja obejmuje okres maksymalnie 6 lat od daty produkcji lub 5 lat od daty zakupu.
A. Opona wyprodukowana przez firmę Nexen jest objęta gwarancją bezpłatnej wymiany
na wady materiałowe i fabryczne w początkowym okresie gwarancyjnym, który jest
określony jako zużycie pierwszych 1,6 mm oryginalnej wysokości bieżnika lub w ciągu
12 miesięcy od momentu zakupu, w zależności od tego co nastapi pierwsze (koszt
montażu, wyważenia i wszelkie inne opłaty za usługi, w tym obowiązujące podatki,
musi zapłacić użytkownik).
B. Po wygaśnięciu "Zasady bezpłatnej wymiany" kwota zwrotu zostanie określona
przez procent oryginalnej głębokości bieżnika pozostającej na oponie.
3. SYTUACJE NIE OBJĘTE GWARANCJĄ
a) Wszelkie opony zużyte poza oznaczenie TWI (mniej niż 1,6 mm pozostałej
głębokości bieżnika)
b) Opona z której celowo usunięto numer identyfikacyjny D.O.T. i / lub nazwę marki
c) Nieprawidłowe zastosowanie rozmiaru opony, indeksu nośności lub prędkości.
d) Kontynuacja użytkowania po utracie ciśnienia lub eksploatacja z niewłaściwym
ciśnieniem (niedostatecznym lub nadmiernym)
e) Reklamacje na komfort jazdy po zużyciu pierwszych 0,8 mm bieżnika lub
wymiana 3 lub więcej opon z tego samego pojazdu nie będą akceptowane.
f) Mechaniczne uszkodzenia eksploatacyjne w tym, bez ograniczeń: przecięcia,
wyrwania, nakłucia, obicia, pęknięcia pouderzeniowe itp.
g) Przedwczesne lub nieregularne zużycie spowodowane brakami mechanicznymi
pojazdu lub brakiem rotowania opon na pojeździe w zalecanych odstępach
czasu.
h) Uszkodzenia spowodowane niepoprawnym montażem lub demontażem,
przeciążeniem, pożarem, kradzieżą i wadami mechanicznymi pojazdu.
i) Woda lub inny materiał uwięziony w oponach podczas montażu lub błędne
wyważenie opon.
j) Używanie opon do wyścigów lub samochodów kempingowych.
k) Ozonowanie lub pękanie na oponach po 4 latach od daty produkcji.
l) Celowe uszkodzene, niewłaściwe użycie, przeróbki opon.

m) Wypadek, korozja chemiczna lub wandalizm.
n) Wypłaszczenia bieżnika spowodowane niewłaściwym składowaniem lub blokadą
hamulca.
o) Utrata czasu lub ograniczenie użytkowania, niedogodności lub jakiekolwiek
szkody przypadkowe lub wtórne.
p) Niewłaściwa naprawa lub naprawa niezgodna ze standardami Stowarzyszenia
Producentów Wyrobów Gumowych (Rubber Manufactureres Association) lub z
naprawami częściowymi lub tylko sznurem samowulkanizującym
q) Opony, które zostały ponownie naklejone lub bieżnikowane, pogłębiane
4. Obowiązki właściciela/użytkownika
a) W momencie zakupu opony muszą być prawidłowo zamontowane z
zastosowaniem odpowiedniego ciśnieniu powietrza i wyważonych kołach. Co
10 000 km opony należy rotować na osiach pod odpowiednim ciśnieniem
powietrza i sprawdzić geometrię kół
b) Opona zgłoszona do reklamacji, musi zostać przedstawiona autoryzowanemu
dealerowi Nexen Tire Corp.
c) Użytkownik ponosi koszt montażu, wyważenia i wszelkich innych opłat za
usługi, w tym odpowiednie podatki.

