
 

Confidential C 

Rozšírená garancia v rámci kúpy kompletných kolies 
Nokian a Continental 
 
Rozšírená garancia je poskytovaná na zimné pneumatiky značky Nokian a Continental zakúpené v 
období od 1.9.2019 do 31.12.2019 v rámci akciovej ponuky kompletných kolies s hliníkovými 
diskami u participujúceho dealera Renault a Dacia na území Slovenskej republiky. 
 
Podmienkou je kúpa celej sady 4 kusov kompletných kolies s hliníkovými diskami a pneumatikami 
Nokian alebo Continental a prevedenie montáže na vozidlo u participujúceho dealera Renault / 
Dacia, ktorých zoznam je k dispozícii na www.renault.sk a www.dacia.sk. 
 
Rozšírená garancia na pneumatiky Nokian a Continental sa poskytuje nad rámec štandardnej 
záruky po dobu jedného roka odo dňa kúpy kompletného kolesa na také druhy neopraviteľných 
prevádzkových vád, ako sú prepichnutá či pretrhnutá pneumatika, pľuzgiere na bočnici spôsobené 
napríklad nabehnutím na obrubník či nerovnosť na vozovke, s výnimkou prípadov , kedy 
poškodenie nesie známky úmyselného konania (vandalizmu zo strany spotrebiteľa alebo tretích 
osôb) alebo ide a následok dopravnej nehody či sa jedná o zásah vyššej moci (blesk, požiar, 
zemetrasenie, záplavy, vojnový konflikt a pod.).  
 
Rozšírená garancia sa nevzťahuje na bežné opotrebenie pneumatiky pri bežnej prevádzke a 
spôsobené chybou na podvozkových častiach vozidla (tlmiče, geometria). Pri uplatnení rozšírenej 
garancie musí činiť minimálna zvyšková hĺbka dezénu najmenej 4 mm.  
 
V súlade s podmienkami rozšírenej garancie v prípade vyššie popísaného neúmyselného 
neopraviteľného poškodenia pneumatiky počas jej prevádzky bude zákazníkovi poskytnutá jedna 
bezplatná výmena každej zakúpenej pneumatiky vrátane nákladov na montáž.  
 
Rozšírenú garanciu je možné uplatniť u participujúceho dealera Renault / Dacia, u ktorého bola 
kompletné kolesá zakúpená. Záväznú podmienkou je predloženie účtenky s uvedením dátumu 
predaja, modelu a rozmeru pneumatiky. 
 
Ak je potrebné pneumatiku vymeniť a v čase, keď spotrebiteľ uplatnil rozšírenú záruku, nemá 
participujúce dealer Renault / Dacia na sklade požadovaný model pneumatík, má spotrebiteľ 
možnosť vymeniť za iný model pneumatiky Nokian alebo Continental s podobnými vlastnosťami a 
cenou.  
 
Spotrebiteľ je povinný dodržiavať pravidlá pre prevádzku pneumatík, používať na vozidle 
pneumatiky, ktoré zodpovedajú bežnému prevádzky, s ohľadom na klimatické podmienky v danej 
oblasti, rozmer, index zaťaženia a index rýchlosti, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu vozidla. 
 
 
 
 
 

http://www.renault.sk/
http://www.dacia.sk/

