UUSI
VAURIOTAKUU
MICHELIN X® WORKSTM
TURVALLISUUTTA VAATIVIIN TYÖOLOSUHTEISIIN

Vauriotakuu kattaa tapaturmaiset vauriot valikoiduissa rengasko’oissa
MICHELIN X® WORKSTM -segmentissä
Rekisteröidy MyAccount -sivulle osoitteessa http://kuljetus.michelin.fi.
Sekä uudet että ensiasennetut renkaat kuuluvat takuun piiriin.
Lisätietoja vauriotakuusta löydät yleisistä ehdoista.

MICHELIN X® WORKSTM
-VAURIOTAKUUN* ANSIOSTA
VOIT TUNTEA OLOSI TURVATUKSI.
Kun renkailla ajetaan sekä tiellä että maastossa, odottamattomien
rengasvaurioiden riski kasvaa merkittävästi. Siksi Michelin tarjoaa
uuden renkaiden vauriotakuun*.
Takuu kattaa sekä uudet että ensiasennetut
MICHELIN X® Works™ -renkaat valikoiduissa ko’oissa*.
Takuun ansiosta voit huoletta hyödyntää MICHELIN X® Works™
-renkaiden tarjoamat edut (taloudellisuus, turvallisuus ja
ympäristö) murehtimatta mahdollisista vaurioriskeistä.

MITEN SE TOIMII?
VAURIOTAKUUN HYÖDYNTÄMINEN ON HELPPOA!

Rekisteröidy MyAccount
-sivulle Internetissä osoitteessa
http://kuljetus.michelin.fi

* Katso yleiset ehdot.

Kirjaudu MyAccount
-tilillesi ja rekisteröi
MICHELIN X® WORKSTM
-renkaasi

-s
klik
jälke
jälleen

AINUTLAATUINEN TARJOUS

VAURIOTAKUU
Rekisteröinti tapahtuu nopeasti ja kätevästi MyAccount-sivulla
osoitteessa http://kuljetus.michelin.fi
Sekä uudet että ensiasennetut renkaat kuuluvat takuun piiriin
Korvaus hinnaston mukaisesti*
* Katso yleiset ehdot osoitteessa http://kuljetus.michelin.fi

Jos renkaisiin tulee tapaturmaisia vaurioita, aktivoi
vauriotakuu MyAccount
sivulla neljällä helpolla
kkauksella. Toimita sen
een vaurioitunut rengas
nmyyjällesi.

Saat sähköpostitse
vahvistuksen takuun
voimassaolosta ja ilmoituksen
korvattavasta summasta*

* Korvaus hinnaston mukaisesti, katso yleiset ehdot.

Korvaus suoritetaan
hyvityslaskun muodossa.

REKISTERÖI RENKAASI:
LUO
HENKILÖKOHTAINEN
TILISI

SKANNAA KOODI

MyAccount
http://kuljetus.michelin.fi

MyAccount-sivulla

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ:

@

TAI SOITA
NUMEROON

www.buchs.dk 78868 FI

http://kuljetus.michelin.fi

0201 890 261

SÄHKÖPOSTILLA

truckmarketing.pn@
se.michelin.com

VAURIOTAKUUN YLEISET EHDOT
1.1.2015 – 31.12.2015
Ketkä voivat hyödyntää takuuta?
Kaikki asiakkaat, jotka ovat ostaneet yhden tai useamman uuden renkaan ammattimaiselta rengasjälleenmyyjältä tai jotka ovat ostaneet uudet renkaat uuden ajoneuvon hankinnan yhteydessä 1.1.2015
– 31.12.2015 välisenä aikana Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa tai Norjassa, ja jotka ovat rekisteröineet renkaat
jäljempänä kuvatun menettelyn mukaisesti. Asiakkaan tulee olla yritys, joka harjoittaa kuljetustoimintaa
omistamallaan ajoneuvokalustolla, ja joiden huollosta ja hallinnasta se vastaa. Renkaat on tullut ostaa
ammattimaiselta rengasjälleenmyyjältä.

Vauriotakuun piiriin kuuluvat renkaat: Seuraavat renkaat kuuluvat vauriotakuun piiriin:
Tuotenro
Koko
Tyyppi
636386
13 R 22.5
X WORKS XZY
724534
13 R 22.5
X WORKS XDY
774383
315/80 R 22.5
X WORKS XZY
829658
315/80 R 22.5
X WORKS XDY
025215
275/70 R 22.5
XTY 2
363450
295/80 R 22.5
X WORKS Z
698845
295/80 R 22.5
XDY+
110811
12 R 22.5
XZY 2
110831
12 R 22.5
XDY 3
952153
385/65 R 22.5
XZY 3
985879
425/65 R 22.5
XZY 3
897096
265/70 R 19.5
XTY2
Renkaan sivussa näkyvän valmistuspäivämäärän (DOT-numeron) on oltava vähintään 0111.

Vauriotakuun rajoitukset
Käyttöä koskevat ehdot: Renkaita on tullut käyttää Michelinin verkkosivustolla (http://kuljetus.michelin.fi/) annettujen suositusten mukaisesti (Ohjeet >Oikea rengaspaine, huolto, kuormitus, nopeus jne..). Jos renkaita on
käytetty suositusten vastaisesti, takuu ei ole voimassa. Michelinin yksinomaisessa harkinnassa on vahvistaa takuun voimassaolo näiden ehtojen mukaisesti.
Enimmäiskuluminen: Renkaat kuuluvat takuun piiriin siihen saakka, kunnes renkaat ovat niiden korkeimmasta kohdasta mitattuna kuluneet puoleen niiden alkuperäisestä urasyvyydestä, joka on ilmaistu jäljempänä
korvausehdoissa (Korvaussumman laskentakaava).
Velvollisuus rekisteröidä renkaat: Asiakkaan on rekisteröitävä renkaansa MyAccount-sivulla kuukauden kuluessa laskun päivämäärästä (linkki sivustolta http://kuljetus.michelin.fi). Jos renkaita ei ole rekisteröity ehtojen
mukaisesti, takuu ei ole voimassa.
Korvattavat vahingot: Takuu kattaa kaikki tapaturmaiset vauriot (esim. törmäyksestä johtuneet iskut), joita ei voi tai ei kannata korjata, ja joiden vuoksi rengasta ei voi enää käyttää. Jos renkaan voi korjata, takuu ei ole
voimassa, vaan tällöin rengas korjautetaan jälleenmyyjän luona asiakkaan kustannuksella. Takuu ei koske liikenneonnettomuuksia, ilkivaltaa, tulipaloja tai luonnonkatastrofeja, joista aiheutuneista vahingoista ei makseta
korvausta. Michelinin yksinomaisessa harkinnassa on vahvistaa takuun voimassaolo näiden ehtojen mukaisesti.
Menettely korvauksen hakemiseksi: Asiakas valitsee MyAccount-sivulla oikean renkaan rekisteröityjen renkaiden luettelosta sekä sen rengasjälleenmyyjän, jonka asiakas haluaa hoitavan takuumenettelyn ja korvauksen
maksamisen. Asiakas lähettää vaurioituneen renkaan jälleenmyyjälle kahdeksan (8) päivän sisällä siitä, kun asiakas on valinnut renkaan ja jälleenmyyjän MyAccount-sivulla. Asiakas hyväksyy, että vaurioituneen renkaan
omistusoikeus siirtyy Michelinille, jos Michelin hyväksyy renkaan kuuluvaan takuun piiriin. Jos Michelin ei katso renkaan kuuluvan takuun piiriin, renkaan omistusoikeus säilyy asiakkaalla, ja Michelin ottaa yhteyttä asiakkaaseen.
Asiakas voi tällöin valita, reklamoiko hän renkaasta Michelinin tavanomaisen reklamaatioprosessin mukaisesti vai ottaako hän renkaan takaisin. Jos asiakas ei ilmoita Michelinille valinnastaan kuukauden kuluessa siitä, kun
Michelin on ilmoittanut, ettei rengasta hyväksytä takuun piiriin, rengas romutetaan ilman korvausvelvollisuutta asiakkaalle.
Korvausehdot: Kun Michelin on tutkinut ja arvioinut vaurioituneen renkaan (ja edellyttäen, että se vastaa kaikkia edellä mainittuja ehtoja), Michelin palauttaa rengasjälleenmyyjälle summan, joka on suhteutettu renkaassa
jäljellä olevaan urasyvyyteen. Jälleenmyyjä palauttaa tämän summan asiakkaalle hyvityslaskun muodossa. Palautettava summa määräytyy seuraavien kaavojen mukaisesti:
Tuotenro
636386
724534
774383
829658
025215
363450
698845
110811
110831
952153
985879
897096

Koko
13 R 22.5
13 R 22.5
315/80 R 22.5
315/80 R 22.5
275/70 R 22.5
295/80 R 22.5
295/80 R 22.5
12 R 22.5
12 R 22.5
385/65 R 22.5
425/65 R 22.5
265/70 R 19.5

Tyyppi
X WORKS XZY
X WORKS XDY
X WORKS XZY
X WORKS XDY
XTY 2
X WORKS Z
XDY+
XZY 2
XDY 3
XZY 3
XZY 3
XTY2

Korvaussumman laskentakaava
mm jäljellä /
18 mm
mm jäljellä /
22,5 mm
mm jäljellä /
16 mm
mm jäljellä /
22 mm
mm jäljellä /
17 mm
mm jäljellä /
17,5 mm
mm jäljellä /
20 mm
mm jäljellä /
18,2 mm
mm jäljellä /
22,3 mm
mm jäljellä /
17,7 mm
mm jäljellä /
18,1 mm
mm jäljellä /
14,4 mm

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Maksimikorvaus
602 EUR
606 EUR
594 EUR
590 EUR
490 EUR
622 EUR
634 EUR
558 EUR
560 EUR
582 EUR
866 EUR
370 EUR

Korvauksen määrä ei saa koskaan ylittää renkaan ostohintaa. Asiakas hyväksyy sen, että maksettu korvausumma muodostaa Michelinin kokonaisvelvoitteen tämän vauriotakuun mukaisesti sekä erityisesti sen, että Asiakas ei
saa takaisin lähetettyä rengasta , mikäli korvaus maksetaan.
Muuta tietoa: Asiakkaalle ilmoitetaan takuun käsittelyn edistymisestä MyAccount-sivulla. Asiakas vastaa itse renkaan kuljetukseen, korjaukseen ja/tai vaihtoon liittyvistä kustannuksista.
Takuun voimassaolo päättyy 31.12.2015. Michelin pidättää oikeuden pidentää takuun voimassaoloaikaa vuoden 2015 aikana ostettujen renkaiden osalta.
Takuu on voimassa niin pitkään kuin rengas on mahdollista rekisteröidä MyAccount -sivulla.
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