GEEN ZORGEN IN GEVAL
VAN BANDENPECH !
Registreer u op
myportal.michelingroup.com
en blijf ook in 2021 genieten van
de gratis schadegarantie!

Gratis

Schade
garantie
RIJ

EN
D ZO
NDER ZORG

MICHELIN BETAALT U
EEN VERGOEDING OP DE
RESTERENDE WAARDE
VAN UW BANDEN IN
GEVAL VAN PECH

10 T

X® WORKS™ HD Z
13 R 22.5
315/80 R 22.5

X® WORKS™ HD D
13 R 22.5
315/80 R 22.5

X® Force™ ZH
13 R 22.5
315/80 R 22.5

XZY 3
385/65 R 22.5

X ® Works ™ HL Z
385/65 R 22.5

Meld elke schade via myportal.michelingroup.com
POUR
BÉNÉFICIER
DE L’OFFRE
en
blijf
in real-time
op de hoogte van de
afhandeling van uw aanvragen!

1 / Connectez-vous à myaccount.michelin.eu/sites
2 / Enregistrez vos pneus(2)
3 / Roulez en toute tranquillité !

(1) Cet avoir est calculé sur la base du prix de vente et les mms restants
(2) Retrouvez les modalités complètes et la liste des produits concernés sur
myaccount.michelin.eu/sites

GEEN ZORGEN IN GEVAL
VAN BANDENPECH !
Registreer u op
myportal.michelingroup.com
en blijf ook in 2021 genieten van
de gratis schadegarantie!

Gratis

Schade
garantie
RIJ

EN
D ZO
NDER ZORG

MICHELIN BETAALT U
EEN VERGOEDING OP DE
RESTERENDE WAARDE
VAN UW BANDEN IN
GEVAL VAN PECH

10 T

X® MultiTM T
385/65 R 22.5

X® MultiTM T2
385/55 R 22.5

XTE3

X® MultiWayTM HD XZE

385/65 R 22.5

385/65 R 22.5

10 T

X® Line EnergyTM T
445/45 R 19.5

XTA2+ Energy
445/45 R 19.5

X® MultiTM HL Z
385/65 R 22.5

10 T

X® MultiTM HL T
385/65 R 22.5

X® MULTI™ Z
205/75 R 17.5
215/75 R 17.5
225/75 R 17.5
235/75 R 17.5
245/70 R 17.5
265/70 R 17.5
245/70 R 19.5
265/70 R 19.5
285/70 R 19.5

X® MultiTM D(3)
205/75 R 17.5
215/75 R 17.5
225/75 R 17.5
235/75 R 17.5
245/70 R 17.5
265/70 R 17.5
245/70 R 19.5
265/70 R 19.5
285/70 R 19.5

Laurent® Retread
MultiTM T
en RCL MultiTM T
385/65 R 22.5
385/55 R 22.5

Meld elke schade via myportal.michelingroup.com
POUR
BÉNÉFICIER
DE L’OFFRE
en
blijf
in real-time
op de hoogte van de
afhandeling van uw aanvragen!

1 / Connectez-vous à myaccount.michelin.eu/sites
2 / Enregistrez vos pneus(2)
3 / Roulez en toute tranquillité !

(1) Cet avoir est calculé sur la base du prix de vente et les mms restants
(2) Retrouvez les modalités complètes et la liste des produits concernés sur
myaccount.michelin.eu/sites

GEEN ZORGEN IN GEVAL
VAN BANDENPECH !
Registreer u op
myportal.michelingroup.com
en blijf ook in 2021 genieten van
de gratis schadegarantie!

MICHELIN BETAALT U EEN VERGOEDING
OP DE RESTERENDE WAARDE VAN UW
BANDEN IN GEVAL VAN PECH

Gratis

Schade
garantie
RIJ

EN
D ZO
NDER ZORG

X® COACH™ Z & XD
295/80 R 22.5

Meld elke schade via myportal.michelingroup.com
POUR
BÉNÉFICIER
DE L’OFFRE
en
blijf
in real-time
op de hoogte van de
afhandeling van uw aanvragen!

1 / Connectez-vous à myaccount.michelin.eu/sites
2 / Enregistrez vos pneus(2)
3 / Roulez en toute tranquillité !

(1) Cet avoir est calculé sur la base du prix de vente et les mms restants
(2) Retrouvez les modalités complètes et la liste des produits concernés sur
myaccount.michelin.eu/sites

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET AANBOD
Begunstigde
Elke eindgebruiker* die van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 in België, Nederland of Luxemburg één of
meer van bovenvermelde banden heeft gekocht bij een professionele bandenleverancier** of een nieuw voertuig heeft
gekocht dat is uitgerust met deze banden, en deze banden heeft geregistreerd volgens de onderstaande procedure.

Banden die gedekt zijn door de schadegarantie
Alle banden uit het bovenstaande punt, mits gebruik volgens de gebruiksadviezen beschreven in de technische documentatie van MICHELIN, te downloaden vanuit het tabblad Adviezen op de website vrachtwagen.michelin.nl/be
(gebruiksomstandigheden, bandenspanning, belasting, snelheid enz.).

Kenmerken van de banden en beperkingen van de schadegarantie
De banden zijn gedekt door de garantie tot ze halfsleets zijn (minstens 50% van de beginmilimeters) en dit op
het hoogste punt, overeenkomstig de rubberhoogtes die worden genoemd in de onderstaande bepalingen voor
terugbetaling.
De DOT-code op de flank van de band moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan 0117.

Bepalingen voor afhandeling in geval van schade
Definitie van ‘bandenpech’
Elke schade als gevolg van pech (shock, beschadiging) die optreedt aan een geregistreerde band en deze ongeschikt maakt om te rijden. Verkeersongevallen en/of vandalisme, brand en natuurrampen zijn uitgesloten.

Procedure
De eindgebruiker meldt zich aan op MyPortal en doet via de optie ‘aanvragen’ een aanvraag voor de schadegarantie. In deze aanvraag kiest hij de professionele bandenleverancier aan wie hij de afhandeling van de
schade tot aan de terugbetaling toevertrouwt.
De eindgebruiker* stuurt de betreffende band naar de bandenleverancier**. Door in te stemmen met de
procedure voor behandeling van de schade door Michelin, stemt de eindgebruiker in met de eigendomsoverdracht van de beschadigde band.

Bepalingen voor terugbetaling
Na onderzoek en goedkeuring van de beschadigde band door Michelin (mits de band voldoet aan de
eerder genoemde voorwaarden en niet kan worden hersteld), betaalt Michelin een tegoed aan de
bandenleverancier dat evenredig is aan het percentage van het resterende bandenprofiel. De bandenleverancier** keert dit bedrag uit aan de eindgebruiker* in de vorm van een tegoed. Dit tegoed wordt
berekend op basis van een vast vergoedingsbedrag per band dat bepaald
wordt door de verkoopprijs en het aantal resterende mms. Voor de meest recente prijslijst, contacteer
uw Michelin Account Manager. De eindgebruiker* wordt via MyPortal op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen in de afhandeling van de garantie.
Dienstverrichtingen voor de verzending, het herstel of de vervanging van de band komen voor
rekening van de eindgebruiker
* De eindgebruiker is een bedrijf dat zijn vervoersactiviteiten uitoefent met behulp van een wagenpark van bedrijfswagens die zijn
eigendom zijn en waarvan hij de kosten voor beheer en onderhoud draagt.
** Professionele leverancier van banden die een rechtstreeks account heeft bij Michelin

Meld elke schade via myportal.michelingroup.com
POUR
BÉNÉFICIER
DE L’OFFRE
en
blijf
in real-time
op de hoogte van de
afhandeling van uw aanvragen!

1 / Connectez-vous à myaccount.michelin.eu/sites
2 / Enregistrez vos pneus(2)
3 / Roulez en toute tranquillité !

(1) Cet avoir est calculé sur la base du prix de vente et les mms restants
(2) Retrouvez les modalités complètes et la liste des produits concernés sur
myaccount.michelin.eu/sites

