Rozšířená garance v rámci koupě kompletních kol
Nokian a Continental
Rozšířená garance je poskytována na zimní pneumatiky značky Nokian a Continental zakoupené v
období od 1.9.2019 do 31.12.2019 v rámci akční nabídky kompletních kol s hliníkovými disky u
participujícího dealera Renault a Dacia na uzemí České republiky.
Podmínkou je koupě celé sady 4 kusů kompletních kol s hliníkovými disky a pneumatikami Nokian
nebo Continental a provedení montáže na vůz u participujícího dealera Renault / Dacia, jejichž
seznam je k dispozici na www.renault.cz a www.dacia.cz.
Rozšířená garance na pneumatiky Nokian a Continental se poskytuje nad rámec standardní záruky
po dobu jednoho roku ode dne koupě kompletního kola na takové druhy neopravitelných
provozních vad, jako jsou propíchnutá či protržená pneumatika, puchýře na bočnici způsobené
například najetím na obrubník či nerovnost na vozovce, s výjimkou případů, kdy poškození nese
známky úmyslného jednání (vandalismu ze strany spotřebitele nebo třetích osob) nebo jde a
následek dopravní nehody či se jedná o zásah vyšší moci (blesk, požár, zemětřesení, záplavy,
válečný konflikt apod.).
Rozšířená garance se nevztahuje na běžné opotřebení pneumatiky při běžném provozu a
způsobené závadou na podvozkových částech vozidla (tlumiče, geometrie). Při uplatnění rozšířené
garance musí činit minimální zbytková hloubka dezénu nejméně 4 mm.
V souladu s podmínkami rozšířené garance v případě výše popsaného neúmyslného
neopravitelného poškození pneumatiky během jejího provozu bude zákazníkovi poskytnuta jedna
bezplatná výměna každé zakoupené pneumatiky včetně nákladů na montáž.
Rozšířenou garanci je možné uplatnit u participujícího dealera Renault / Dacia, u kterého byla
kompletní kola zakoupena. Závaznou podmínkou je předložení účtenky s uvedením data prodeje,
modelu a rozměru pneumatiky.
Jestliže je třeba pneumatiku vyměnit a v době, kdy spotřebitel uplatnil rozšířenou záruku, nemá
participující dealer Renault / Dacia na skladě požadovaný model pneumatik, má spotřebitel
možnost vyměnit za jiný model pneumatiky Nokian nebo Continental s obdobnými vlastnostmi a
cenou.
Spotřebitel je povinen dodržovat pravidla pro provoz pneumatik, používat na vozidle pneumatiky,
které odpovídají běžnému provozu, s ohledem na klimatické podmínky v dané oblasti, rozměr,
index zatížení a index rychlosti, které jsou uvedeny v návodu k obsluze vozidla.
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