
MICHELIN X WORKS är våra mest robusta däck framtagna för att klara tuffa  
förhållanden både på och utanför vägen. Med MICHELIN X WORKS gör du  
en investering i din driftsäkerhet. Om en däckolycka ändå orsakar ett  
driftstopp kan du utnyttja skadegarantin för att snabbt komma igång igen.  

Se fullständiga villkor på baksidan.

 
MICHELIN X WORKS för ekonomi, säkerhet och miljö

1 / Köp nya MICHELIN X WORKS* däck 

2 / Om olyckan är framme kontakta din Michelin representant och anmäl däckskadan

3 / Få tillbaks pengar i form av en kreditnota hos din återförsäljare

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET!

 OLYCKSSKADE- 
GARANTI 

MICHELIN X® WORKS™ OLYCKSSKADEGARANTI

TRYGGHET VID TUFFA FÖRHÅLLANDEN



PÅ INTERNET 
 lastbil.michelin.se

PÅ TELEFON 
08-775 35 30

Kontakta oss

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR 
X® WORKS™ skadegaranti

Ersättningsbeloppet erhålles exklusive moms och kan aldrig överstiga däckets inköpspris. Kunden är införstådd med att det utbetalda ersättningsbeloppet utgör Michelins  
hela åtagande enligt den här skadegarantin, och särskilt att kunden inte får tillbaka det inskickade däcket i det fall ersättnings betalas ut. Kunden står själv för kostnader i 
anslutning till transport, reparation, montering/avmontering eller ersättning av däck. 
 
Skadegarantin fortsätter att gälla så länge de allmänna villkoren finns tillgängliga på lastbil.michelin.se

Garantin innefattar nya MICHELIN X® WORKS™ däck i utvalda dimensioner*.  

Max slitage: Däcken omfattas av garantin till dess att de slitits ned till  
hälften på den högsta punkten av dess originalmönsterdjup. Se uträkning av ersättningsbelopp  
i tabellen för ersättningsvillkoren nedan. 

Skador som täcks: Garantin täcker alla oavsiktliga skador  
(t.ex. motkörningsskada) som medför att det är olämpligt att använda däcket och omöjligt  
eller olönsamt att reparera däcket. Om däcket enkelt går att reparera täcks det inte av garantin  
utan kommer att repareras på plats hos återförsäljaren  på kundens bekostnad. Skador som  
uppkommit till följd av trafikolycka och/eller vandalisering, brand och naturkatastrof eller fel på  
fordon täcks inte av garantin och ger inte rätt till ersättning. Fastställande av garantins giltighet  
med hänvisning till detta villkor utförs ensidigt av Michelin.  

Användning: Däcken ska ha använts enligt rekommendationerna på Michelins  
websida lastbil.michelin.se under fliken Råd (användarvillkor, tryck, last, hastighet, osv.).  
Vid användning som avviker från dessa rekommendationer gäller inte garantin. Fastställande av  
garantins giltighet med hänvisning till detta villkor utförs ensidigt av Michelin.

Kunder som omfattas av erbjudandet: Alla kunder som har köpt ett eller flera nya däck från en professionell däckåterförsäljare, 
eller som har köpt nya däck i samband med köp av ett nytt fordon, i Sverige, Finland, Danmark eller Norge. Kunden skall vara ett företag som bedriver transportverksamhet  
med hjälp av fordon som han ansvarar för att underhålla och förvalta. 

 
Ansökan om ersättning: Kunden kontaktar en Michelinrepresentant och anmäler skadan samt  skickar det skadade däcket till utvald  
återförsäljare inom åtta dagar från att däckskadan ägt rum. Kunden accepterar att äganderätten till däcket övergår till Michelin vid tiden för Michelins godkännande  
av skadegarantin. Om Michelin bedömer att däcket inte omfattas av garantin behåller kunden äganderätten till däcket, och kunden kontaktas av Michelin.  
Kunden kan då välja att reklamera däcket enligt Michelins normala reklamationsprocess, eller att få tillbaka däcket. I det fall kunden underlåter att informera Michelin  
om vilket val han gör inom en månad från att Michelin inte godkänner däcket, kommer däcket att skrotas utan ersättning för kunden

Ersättningsvillkor: När Michelin granskat och värderat det skadade däcket (och under förutsättning att det uppfyller samtliga ovanstående  
villkor) återbetalar Michelin ett belopp till däckåterförsäljaren som är proportionerligt mot det återstående däckmönstret. Beloppet är klassat som ett skadestånd och  
betalas alltid ut exklusive moms. Återförsäljaren återför beloppet till kunden i form av en kreditnota. Tillgodohavandet beräknas genom ett schablonbelopp för  
ersättning per däck enligt nedanstående formel:

Art. Dimension Mönster

110811 12 R 22.5 XZY 2
024128 13 R 22.5 X WORKS HD Z
363450 295/80 R 22.5 X WORKS Z
818714 315/80 R 22.5 X WORKS HD Z
952153 385/65 R 22.5 XZY 3
985879 425/65 R 22.5 XZY 3
540020 445/65 R 22.5 XZY 3
110830 11 R 22.5 XDY 3
110831 12 R 22.5 XDY 3
140737 13 R 22.5 X WORKS HD D
698845 295/80 R 22.5 XDY +
817171 315/80 R 22.5 X WORKS HD D
897096 265/70 R 19.5 XTY 2
025215 275/70 R 22.5 XTY 2

*Utvalda däck som omfattas av olycksskadegarantin

110811 12 R 22.5 XZY 2 mm som återstår / 18,2 mm       x 5274
024128 13 R 22.5 X WORKS HD Z mm som återstår / 17 mm x 5797
363450 295/80 R 22.5 X WORKS Z mm som återstår / 17,5 mm x 5889
818714 315/80 R 22.5 X WORKS HD Z mm som återstår / 16 mm x 5684
952153 385/65 R 22.5 XZY 3 mm som återstår / 17,7 mm x 5500
985879 425/65 R 22.5 XZY 3 mm som återstår / 18,1 mm x 8187
540020 445/65 R 22.5 XZY 3 mm som återstår / 18,5 mm x 8003
110830 11 R 22.5 XDY 3 mm som återstår / 21,5 mm x 5048
110831 12 R 22.5 XDY 3 mm som återstår / 22,3 mm x 5295
140737 13 R 22.5 X WORKS HD D mm som återstår / 21,8 mm x 5833
698845 295/80 R 22.5 XDY + mm som återstår / 20 mm x 6002
817171 315/80 R 22.5 X WORKS HD D mm som återstår / 22 mm x 5684
897096 265/70 R 19.5 XTY 2 mm som återstår / 14,4 mm x 3500
025215 275/70 R 22.5 XTY 2 mm som återstår / 17 mm x 4631

Art. Dimension Mönster
Max ersättning 

exkl. moms

Uträkning av ersättningsbelopp

mm som återstår / XOriginal
mönsterdjup


