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1. ÁLTALÁNOS GARANCIA FELTÉTELEK
MICHELIN, Kleber, BFGoodrich személyabroncs
MICHELIN Hungária Kft, mint Eladó, az alábbiakban részletezett feltételek szerint garantálja a Vevő számára, hogy a MICHELIN, Kleber, BFGoodrich,
Kormoran, Tigar védjeggyel ellátott személyabroncsok mentesek minden gyártási és anyaghibától.
1.

A garancia időtartama a gyártást követően nincs korlátozva.

2.

A személyabroncsokra a garancia időtartama kötelező jótállás időtartama, azaz az abroncs végfelhasználó által történő átvételének napjától számított 1 (egy)
év, mely időn belül történő igényérvényesítés esetén Eladó a gyártási- vagy anyaghibás abroncs teljes ellenértékét megtéríti a Vevő részére.

3.

Amennyiben az abroncs végfelhasználó által történő átvételének napjától számított 1 (egy) év már eltelt, akkor az Eladó, az abroncs anyag vagy gyártási
hibája esetén Eladó az abroncs maradó bordamagasságára tekintettel kiszámítja az elhasználtság fokát, és a maradék értékkel arányos ellenértéket Vevő
részére megtéríti. Ebben az esetben az abroncs anyag vagy gyártási hibájának tényét a Vevőnek, illetve a végfelhasználónak kell bizonyítania.

Az elhasználtság fokának és a maradék értéknek a kiszámítása a következőképpen történik (A jogszabályban meghatározott minimális profilmélység
személyabroncsokra = 1,6 mm)
Abroncs maradék érték = hasznos maradék profilmélység / hasznos újprofil-mélység * (kedvezményekkel csökkentett nettó beszerzési ár + termékdíj)
- hasznos maradék profilmélység = teljes maradék profilmélység - törvényes minimális profilmélység
- hasznos újprofil-mélység = teljes újprofil-mélység - törvényes minimális profilmélység
A fentiekben részletezett kártérítésen túl az Eladó nem tartozik további – sem közvetlen sem közvetett károkért – kártérítési felelősséggel. Ez a korlátozás a
termékfelelősségen alapuló és egyéb, a törvény által kötelezően előírt, kártérítésre nem vonatkozik.
Az Eladó helytállási kötelezettségének feltétele, hogy a Vevő a hiba tudomására jutását követően haladéktalanul jelezze számára a meghibásodást és a hibás
abroncsot egyúttal az Eladó rendelkezésére bocsássa.
4.

A jelen garancia nem érvényesíthető különösen a következő esetekben:
•
helytelen tárolásból, szállításból eredő hibák, a garanciavállaló előírásainak figyelmen kívül hagyása miatt;
•
szerelési és üzemeltetési hibák (így különösen alkalmatlan járművön történő használat, helytelen fel- vagy leszerelés, vezetési rendellenesség, stb.) a
garanciavállaló előírásainak figyelmen kívül hagyása miatt;
•
nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák (különösen üzemeltetés alacsony nyomáson, túlterhelés, túlzott kipörgés, stb.) a gyártó előírásainak
figyelmen kívül hagyása miatt;
•
járműhiba, tönkremenetel vagy egyéb külső behatás (így különösen baleset, rongálás, tűz hatása, stb.) miatti meghibásodások;
•
javított abroncsra, függetlenül attól, hogy kicsoda, mikor és mekkora felületen végezte a javítást.

