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KORZYSTAJ Z OPON MICHELIN W CAŁKOWITYM SPOKOJU

Wszystkie opony rolnicze i agro-przemysłowe (Compact Line) marki MICHELIN zakupione 
w 2022 roku objęte są gwarancją na uszkodzenia przypadkowe.

Jeżeli w trakcie eksploatacji opony ulegną przypadkowemu uszkodzeniu, 
Michelin zwróci ich koszt zgodnie z poniższymi zasadami.

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES
USZKODZENIA 
PRZYPADKOWE

W przypadku reklamacji, proszę skontaktować się ze sprzedawcą.

LATA EKSPLOATACJI
Pierwszy Drugi Trzeci Czwarty Piąty

  OPŁATA WŁAŚCICIELA(1) (2)

OPONY MICHELIN  
Z TECHNOLOGIĄ 
ULTRAFLEX

BRAK OPŁAT(2) 25 % 50 % 75 % 100 %

OPONY ROLNICZE 
MICHELIN 25 % 50 % 75 % 100 %

OPONY 
MICHELIN 
COMPACT LINE

BRAK OPŁAT(2) 100 %
(1)  Opłata właściciela (z rozliczonym saldem) zostanie obliczona jako wartość 

procentowa z powyższej tabeli pomnożona przez cenę zakupu nowej opony. 
(2)  Klient zostanie obciążony wszelkimi kosztami montażu, 

dojazdu i innymi kosztami powiązanymi.

HANDLOWE
G W A R A N C J E

Opona rolnicza lub agroprzemysłowa 
Compact Line marki MICHELIN, opatrzona 
pełnymi numerami identyfi kacyjnymi, 
zakupiona po 01.01.2022 r., używana 
w normalnych warunkach i zgodnie 
z zaleceniami dotyczącymi konserwacji 
oraz ostrzeżeniami Michelin dotyczącymi 
bezpieczeństwa, jest objęta gwarancją 
handlową na uszkodzenia przypadkowe 
(miejscowe uszkodzenie przypadkowe, 
niepowtarzalne i nienaprawialne, takie jak 
uszkodzenie na skutek uderzenia, przebicie 
boku, przebicie czoła bieżnika) na warunkach 
niniejszej gwarancji. 

Data zakupu jest udokumentowana fakturą 
sprzedaży nowego sprzętu lub fakturą zakupu 
nowych opon.

Jeżeli zakupu nie można udokumentować, 
wiek opony określa się na podstawie 
daty produkcji (TIN). 

Gwarancja dotyczy opon zakupionych 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonych przez 
Michelin oględzin opona rolnicza lub 
agroprzemysłowa Compact Line marki 
MICHELIN zostanie uznana za niezdatną 
do użytku lub nienaprawialną z powodu 
uszkodzenia przypadkowego, to opona 
zostanie wymieniona, a klient zostanie 
obciążony kosztami obliczonymi jako wartość 
procentowa z powyższej tabeli pomnożona 
przez cenę zakupu nowej opony.

Powyższe ma zastosowanie również 
w przypadku zdemontowanej opony. 
Jeżeli identyczna opona nie jest już dostępna, 
można ją zastąpić aktualnie dostępną oponą 
MICHELIN w identycznym rozmiarze i o 
identycznym indeksie nośności
i prędkości. Jeśli identyczny zamiennik nie 
istnieje, należy skontaktować się 
z Przedstawicielem Techniczno-Handlowym 
Michelin w celu uzyskania szczegółowych 
informacji.

Gwarancja nie obejmuje kosztów montażu 
i wszelkich innych usług w terenie lub innych 
mających zastosowanie.

Gwarancja nie obejmuje opon, które nie 
będą nadawały się do dalszego użytku 
z powodu:

-  użytkowania na agresywnych polach lub 
drogach z licznymi, powtarzającymi się 
agresjami działającymi na obszar czoła 
bieżnika lub boków opony (np. użytkowanie 
w polu z krzemieniem) 

- niewłaściwej konserwacji
-  niewłaściwego użytkowania: przeciążenia, 

nadmiernej prędkości
-   niewłaściwych obręczy: obręczy zbyt małych, 

obręczy uszkodzonych lub ich niewłaściwego 
montażu 

-  użytkowania z nieprawidłowym ciśnieniem
- nieprawidłowej naprawy
-  wypadku, pożaru, korozji chemicznej, 

zanieczyszczenia, modyfi kacji opony 
lub aktów wandalizmu

-  dodawania do opon wypełniaczy, 
uszczelniaczy, środków wyważających, 
balastowania itp.

-  mechanicznego rozregulowania pojazdu, 
np. braku zbieżności kół lub osi

-   działania czynników klimatycznych 
lub ozonu

Gwarancja nie przewiduje rekompensaty 
za straty czasu, niedogodności, przestoje 
maszyn lub inne szkody wynikowe.




