
Nouvelle garantie qualité

KOMPLEXNÍ OBCHODNÍ ZÁRUKA 



ZÁRUKA NA VÝROBNÍ ZPRACOVÁNÍ A MATERIÁLY 

Roky  
v provozu Zemědělské pneumatiky TAURUS

                              NA VRUB VLASTNÍKA(1) (2)

První
BEZ POPLATKU(2)

Druhý

Třetí 30 %
Čtvrtý 40 %
Pátý 50 %
Šestý 60 %

Sedmý 70 %
Osmý 80 %
Devátý 90 %
Desátý 100 %
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Záruka se nevztahuje na pneumatiky,
které se stanou nepoužitelnými z následujících příčin:

•  Náhodné poškození na poli nebo silnici (například průpich, průraz, 
oděr, poškození po nárazu) nebo na strništi.

•  Poškození způsobené použitím pneumatik na skrejprech.

•  Nesprávná montáž pneumatiky, nesprávně vyvážené kolo  
(plášť/ráfek) nebo nesprávná oprava. 

•  Nevhodný ráfek: příliš úzký ráfek, poškozený nebo nesprávně 
namontovaný ráfek. 

•  Nesprávné užití, nesprávná údržba, užití pneumatiky, když byla 
podhuštěná, přehuštěná, přetížená nebo při nadměrné rychlosti. 

•  Nehoda, oheň, chemická koroze, znečištění,  
úprava pneumatiky nebo vandalismus. 

•  Přidání těsnicího nebo vyvažovacího materiálu. 

•  Mechanická nepravidelnost stroje, jako například  
nesprávná geometrie kol.

•  Vliv klimatu nebo ozónu.

•  Stroj přepravující větší zátěž nebo jezdící při vyšších  
rychlostech, než stanovuje index nosnosti a rychlosti. 

Na každou zemědělskou pneumatiku TAURUS, 
která nese kompletní identifikační údaje, byla 
zakoupena po 1. 1. 2018 a byla užívána ve 
standardních podmínkách a v souladu  
s údržbovými a bezpečnostními doporučeními 
společnosti Michelin, se nad rámec zákonných 
záruk pro spotřebitele vztahuje záruka na výrobní 
zpracování a materiály dle podmínek a pravidel této 
záruky.

Datum nákupu je datum, které je uvedené na 
faktuře za nákup nového stroje nebo nových 
pneumatik. 

V případě, že doklad o nákupu není možné doložit, 
je stáří pneumatiky stanoveno na základě data 
výroby (DOT). 

Pokud kontrola společnosti Michelin prokáže, 
že se zemědělská pneumatika TAURUS stala 
nepoužitelnou z důvodu výrobního zpracování 
či materiálů po uplynutí období bez poplatku, 
bude tato pneumatika zákazníkovi vyměněna 
za poplatek, který je vypočítán jako procentuální 
hodnota z aktuální tržní ceny nové pneumatiky 
v okamžiku její výměny, a to dle výše uvedené 
tabulky. Výše uvedené platí i pro demontované 
pneumatiky.

Pokud již tato pneumatika není v prodeji, bude 
nahrazena pneumatikou TAURUS shodného 
rozměru, indexu nosnosti a indexu rychlosti. 

Jestliže neexistuje identická náhrada pneumatiky, 
obraťte se pro více informací na svého technicko-
obchodního zástupce Michelinu. 

Tato záruka se nevztahuje na náklady na montáž 
ani na jakékoliv jiné služby v terénu či na jiné 
související služby.

Tato záruka se vztahuje rovněž na pneumatiky, 
které byly užívány na strojích vybavených 
systémem centrálního huštění pneumatik (CTIS),  
a to dle stejných pravidel, jak je popsáno výše.

Záruka neposkytuje odškodnění za časové ztráty, 
nepříjemnosti, nemožnost užívání stroje či jiné 
následné škody.

Pro podání reklamace se obraťte na svého 
prodejce pneumatik.

(1) Částka, kterou majitel pneumatik uhradí (s vyrovnaným zůstatkem), bude vypočítána jako procentuální hodnota z aktuální tržní ceny nové pneumatiky v okamžiku její výměny, a to dle výše uvedené tabulky.
(2) Náklady na montáž a dopravu pneumatiky či na související služby hradí zákazník. 

 


