
 

ការធានាល ើសបំកកងរ់យៈលេ  6 ឆ្ន ំ របសក់្កមុហ ៊ុនមឆីែ នី (MICHELIN) 

MICHELIN សនានឹងផ្ត ់ជូននូវសំបកកង់រថយនតឆែ មានគ៊ុណភាេ អបំផ្៊ុតែ ់អតិថិជនទំងអស់ ជាមយួនិងការរចនាម ូតសំបក
កង់និមួយៗយ ង អកនងុរយៈលេ ជាងមួយសតវតសមកលហើយរហូតមកែ ់បចចុបបនន ែូលចនេះលយើងខ្ុំេិតជាអាចផ្ត ់ជូននូវការធានាតាមការ
សនាេិតក្ាកែឆមន ។ រា ់សំបកកង់និមួយៗ ក្តូវានផ្ ិតល ើងក្សបតាមសតង់ដារគ៊ុណភាេខពស់ លដាយលហត៊ុែូចលនេះល ើបក្កុមហ ៊ុន 

MICHELIN ផ្ត ់ការធានាល ើក្គប់សំបកកង់រថយនតទងំអស់ឆែ ានក្តូវានរចនា និងផ្ ិតល ើងលដាយក្កុមហ ៊ុន MICHELIN ។ 

 

លតើធានាល ើអវខីលេះ នងិមានរយៈលេ ប ៊ុនាា ន ? 
សំបកកង ់ MICHELIN សក្មាប់រថយនតែឹកអនកែំលណើរ និងរថយនតែឹក ំនិញធ៊ុនក្ា  ឆែ លក្បើក្ាស់កនុងលសវាកមា
 ូលៅ និងក្សបតាមលសចកតីឆណនាំអំេីការឆថទំ និងបំរាមលែើមបីស៊ុវតថិភាេ របស់ក្កុមហ ៊ុន MICHELIN នឹង  ួ ាន
ការធានាលៅល ើបញ្ហាណាមួយឆែ លកើតលចញេីការឌហីាញ គ៊ុណភាេ ននការផ្ ិត បញ្ហា ននវតថុធាត៊ុលែើម ឆែ កតាត ទំង
លនាេះក្សបលៅតាម កខខណឌ  កំណត់ែូចខាងលក្កាម។ 

 

A. សបំកកងឆ់ែ  កល់ៅកនងុក ំងុលេ  3ឆ្ន ំ ននកា បរលិចេ ផ្ តិ 
សក្មាប់សំបកកង់ឆែ ាន ក់លៅកនុងកំ ុងលេ  3 ឆ្ន  ំ ននកាបរិលចេ ផ្ ិត និង  ួ ានការធានារហូតលក្បើអស់ក្កឡា
លែើមរបសវា ឬរយៈលេ  6 ឆ្ន ំរាប់េកីា បរិលចេ  ិញ ។  

B. សបំកកងឆ់ែ  កក់នងុអ ំងុលេ  3ឆ្ន ំ លក្កាយកា បរលិចេ ផ្ តិ 
សក្មាប់សំេកកង់រថយនតឆែ ាន ក់កនុងអំ ុងលេ ផ្៊ុត 3 ឆ្ន ំ លក្កាយេីកា បរិលចេ ផ្ ិត នឹង  ួ ានការធានារហូត
លក្បើអស់ក្កឡាលែើមរបស់វា ឬរយៈលេ  6 ឆ្ន ំ រាប់េីកា បរលិចេ ផ្ ិត ។ 

 

លៅច៊ុងក្ាននកា កំណត់ឆែ ានបរយិយលៅកនុងកថាខណឌ  A និង B ខាងល ើ លនាេះរា ់ការធានាទំងអស់នឹងក្តូវបញ្ចប់  
ក្កឡាសំបកកង់លែើមឆែ លៅអាចលក្បើក្ាសា់ន គឺជាក្កឡាលែើមឆែ ានសឹក ែ ក់ក្មិតមួយននការបញ្ហា ក់េីភាេសឹករិ  1.6មម 
ឆែ ជាជលក្ៅក្កឡាលៅស ់។  
នថៃឆខ ិញ ក្តូវានរកា ៊ុកជាឯការ តាមរយៈការច៊ុេះបញ្ារីថយនតថាី (កឆនលងឆែ សំបកកង់ក្តូវានបំពំាក់សំបកកង់ថា)ី ឬ វិក័យបក្ត
 ិញសំបកកង់ ក្មង់លែើម ។ ក្បសិនលបើមិនមានឯការបញ្ហា ក់ក្តឹមក្តូវ អំេីការ ិញសំបកកង់ លនាេះការធានាឆផ្អកតាមកា បរិលចេ ផ្ ិ
ត។  
 

 
 



មនិរាបប់ញ្ច ូកនងុការផ្ត ក់ារធានា 

សំបកកង់ឆែ មានបញ្ហា  ឬមិនអាចលក្បើក្ាស់ាន លដាយារកតាត មួយចំនួនែូចខាងលក្កាម គឺមនិក្តូវានផ្ត ់ការធានាលនាេះល ៈ 
• សំបកកង់ឆែ រងការប េះពា  ់(ែូចជា ដាច់រឆហក ដាច់ជាបំឆនក កំហូច ឬការម៊ុតដាច់ ឆែ លធវើលអាយខូចខាតែ ់សំបកកង់ 

លបើលទេះបីជាវាអាចជួសជ៊ុ ានក៏លដាយ) 

• សមាព ធខយ ់ទបលេក សមាព ធខយ ់ល ើសលេក ការជួសជ៊ុ មិនក្តឹមក្តូវ ឬការលក្បើក្ាស់មិនក្តឹមក្តវូ 
• ការែំល ើងឆផ្នកបលចចកល សមនិក្តឹមក្តូវ ែូចជាការែំល ើងសបំកកង់មិនក្តឹមក្តូវ ឆែ អាចលធវើលអាយមានផ្ ប េះពា ់សបំក

កង់ែូចជាភាេសឹកមនិលសាើាន  ឬ ឆ្បស់ឹករិ លេក ការតលំ ើងសំបកកង់ វា៉ា  ់ យ ន់ ឬសំបកកង់មិនក្តឹមក្តូវតាមការឆណនាំ  
• រថយនតឆែ លបើកបរល ឿនល ើសកំណត់ ឆែ ក្តូវានកណំតល់ ើជញ្ហា ំងសំបកកង់ ឬ ផ្ទុកធៃន់ល ើសចណំ៊ុ េះ  
• សំបកកង់ឆែ ក្តូវានជាវ ជាក្បលេ សំបកកង់មួយ ឹក ឆែ ទំងលនេះ អាចរាប់បញ្ចូ ជាសំបកកង់ឆែ ក្តូវានបំពាក់ល ើ

រថយនតមួយ ឹក និងក្បលេ រថយនតនាំច ូ លដាយមិនមានឯការបញ្ហា ក់េីកា បរិលចេ  ិញ ឬ ការរកា ៊ុកមិនានក្តឹមក្តូវ  
• សំបកកង់ឆែ មិនក្តូវានបំពាក់ ឬលក្បើក្ាស់មិនសមក្សបតាមលសចកតីឆណនាំបលចចកល ស េីលរាងចក្ក ឆែ ានលចញផ្ាយ 

• បញ្ហា បណាត  ់េីលក្ាេះថាន ក់ លេលើងលែេះ ការផ្ទុេះលដាយារធាត៊ុគីមី សំបកកង់ក្តូវានវតថុលផ្សងសងកត់េីល ើ ឬ កំហូតលកើតល ើង
លដាយលចតនា និងសំបកកង់ឆែ ានជាវេីលែប មូិនផ្លូវការរបស់មីឆែ ីន និងផ្ ប ពា ់ឆែ បណាត  មកេបីញ្ហា អាកាស
ធាត៊ុ ។ 

 
 

 
6-YEAR MICHELIN WARRANTY 

Michelin Passenger Car and Light Truck Tyres, used in normal service and in accordance with 

the maintenance recommendations and safety warnings of the Michelin Company, are 

covered by a warranty against defects in design, workmanship and materials subject to the 

conditions set out below. 

 

What's Covered and for How Long 

MICHELIN Passenger Car and Light Truck tyres, used in normal service and in accordance with the 
maintenance recommendations and safety warnings of MICHELIN,are covered by a warranty against 
defects in design, workmanship and materials subject to the conditions set out below.  

 

 
A. Tyres sold within three years of the manufacturing date 

Where the tyres are sold within three years of the manufacturing date, the warranty 

shall be for the life of the original usable tread pattern or six years from the date of 

purchase, whichever comes first. 

B. Tyres sold three years after the manufacturing date 



Where the tyres are sold three years after the manufacturing date, the warranty shall 

be for the life of the original usable tread pattern or six years from the date of 

manufacture, whichever comes first. 

At the end of the relevant periods stated in paragraphs a. and b. above, all warranties, express 

or implied are terminated. 

The original usable tread pattern is the original pattern down to the level of the tread pattern 

wear indicators — 1.6mm of tread pattern remaining. 

Date of purchase is documented by new vehicle registration (where the tyres were fitted on a 

new vehicle) or original tyre sales invoice. If there is no proof of purchase, the warranty will be 

based on the date of manufacture. 

 

What's not Covered 

Tyres which become unserviceable under the following circumstances are not covered by this 

warranty: 

• Road hazard injury (e.g. a cut, snag, bruise, impact damage or puncture, whether 

repairable or not); Incorrect mounting of the tyre, tyre/wheel imbalance or improper 

repair; 

• Under-inflation, over-inflation, improper maintenance or other abuse; 

• Mechanical irregularity in the vehicle such as wheel misalignment resulting in uneven 

or rapid wear; Tyres fitted to or used with incompatible or improper valves, rims or 

wheels; 

• Vehicles which are carrying loads or running at speeds higher than the load and speed 

index marked on the tyre sidewalls or that recommended for the vehicles; 

• Tyre purchased second hand, this includes tyres fitted to used cars and imported 

vehicles, without proof of purchase; Improper storage; 

• Tyres which have not been fitted or used in accordance with the technical 

recommendations of the manufacturer as published from time to time; 

• Accident, fire, chemical explosion, tyre alteration or vandalism; Tyre purchased from 

unauthorised dealers; 

• And climatic or ozone effects 

 

 


