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หมั่นตรวจสอบความดันลมยาง อย�างน�อยเดือนละหนึ่งครั้ง หร�อก�อนออกเดินทาง

ใช�ความดันลมยางตามที่บร�ษัทผู�ผลิตรถยนต�กำหนดอย�างเคร�งครัด

ห�ามทำการบรรทุกเกินดัชนีน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่กำหนด

ขับข�่ด�วยความเร็วที่เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง

หลีกเลี่ยงการขับข�่บนถนนที่เป�นหลุม-บ�อ หร�อขรุขระ

หลีกเลี่ยงการหมุนล�อฟร�อย�างรุนแรง

หากพบความเสียหายบนยาง ให�ทำการเปลี่ยนยางนั้นด�วยยางอะไหล� และร�บติดต�อผู�แทนจำหน�ายทันที

 การใชยางและการขับขี่โดยไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายได ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น มิชลินขอแนะนำ 
ใหทานศึกษาคูมือการใชยางนี้ รวมถึงขอมูลบนแกมยางและคูมือประจำรถจากผูผลิตรถยนต และปฏิบัติตามอยางเครงครัด

การขับข�่ด�วยยางที่มีความดันลมยางไม�เหมาะสมอาจก�อให�เกิดอันตรายได�
 • ทานจะตองตรวจสอบความดันลมยางของยางทุกเสนรวมถึงยางอะไหล อยางนอยเดือนละครั้ง หรือกอนออกเดินทาง 
   ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต
 • ทานจะตองใชความดันลมยางท่ีกำหนดไวในคูมือประจำรถจากผูผลิตรถยนต หรือในกรณีท่ีไมมีคูมือดังกลาวใหทานตรวจสอบความดัน
   ลมยางที่เหมาะสมจากผูแทนจำหนายรถยนต
 • ทานจะตองใชมาตรวัดลมยางที่ไดมาตรฐานเทานั้น และไมควรประมาณความเหมาะสมของลมยางดวยสายตาหรือความรูสึก
 • ทานไมควรตรวจสอบความดันลมยางในขณะที่ยางรอนหรือผานการวิ่งมาแลวเกินกวา 2 กิโลเมตร 
   เพราะจะทำใหไดคาความดันลมยางที่ไมถูกตอง
 • หามปลอยใหเด็กเติมลมยางหรือปลอยลมยางโดยเด็ดขาด

การหมุนล�อฟร�อย�างรุนแรง อาจก�อให�เกิดอันตรายได�
 • หามเรงหมุนลอฟรีดวยความเร็วเกินกวา 55 กิโลเมตรตอชั่วโมงตามมาตรวัดความเร็วของรถ เพราะแรงเหวี่ยงหนีศูนยอาจทำให
   ยางระเบิดได
 • หามยืนใกลหรือยืนอยูดานหลังของยางขณะหมุนลอฟรี  

การขับข�่รถยนต�ด�วยความเร็วสูง อาจก�อให�เกิดอันตรายได�
การขับขี่ดวยความเร็วเกินกวาสัญลักษณความเร็วที่ระบุไวบนแกมยางอาจกอใหเกิดความเสียหายตอยางและเกิดอันตรายได

วิธีอานคาสัญลักษณความเร็วและคาความเร็วสูงสุด  

 ใหทานเลือกยางที่มีสัญลักษณความเร็วไมนอยกวาสัญลักษณความเร็วที่ผูผลิตรถยนตไดกำหนดไวในการเปลี่ยนยางใหมแตละครั้ง
ทั้งนี้ทานจะตองขับขี่รถยนตดวยความเร็วที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

 สัญลักษณ�  กิโลเมตร ต�อ ชั่วโมง
 H 210

 V 240

 W 270

 Y 300

 ZR 240+

 ZR (Y) 300+

 สัญลักษณ�  กิโลเมตร ต�อ ชั่วโมง
 M 130

 N 140

 P 150

 Q 160

 R 170

 S 180

 T 190



หมั่นตรวจสอบสภาพยางอย�างสม่ำเสมอ และไม�ใช�กระทะล�อหร�อยางที่ได�รับความเสียหาย
 • ทานจะตองหลีกเลี่ยงการขับขี่รถยนตลงหลุม-บอบนทองถนนถนนที่ขรุขระหรือเหยียบทับหรือชนวัตถุที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแก
   ยางได เชน แกว หิน เศษไม การเบียดบาทวิถี 
 • หากทานตรวจพบหรือสงสัยวายางเกิดความเสียหาย ใหทำการเปล่ียนยางเสนน้ันดวยยางอะไหล และติดตอผูแทนจำหนายของมิชลิน
   เพื่อตรวจสอบทันทีี
 • ยางมิชลินมีสัญลักษณบอกระดับความลึกของรองดอกยางหรือสะพานยางอยูภายในรองดอกยาง เมื่อยางสึกถึงสัญลักษณดังกลาว 
   (เหลือความลึกดอกยางประมาณ 1.6 มม.) ใหทานทำการเปลี่ยนยางเสนใหมโดยทันที เนื่องจากการใชยางเสนดังกลาวตอไปอาจกอ
   ใหเกิดอันตรายได

ห�ามบรรทุกน้ำหนักเกินดัชนีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด เพราะอาจก�อให�เกิดอันตรายได� 
 • หามบรรทุกน้ำหนักเกินกวาดัชนีน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ระบุไวบนแกมยาง (ดูตารางดัชนีน้ำหนักบรรทุกสูงสุดไดที่ปกหลังแผนพับ)
 • ทั้งนี้ ทานจะตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกอยางเครงครัด และเมื่อทานทำการเปลี่ยนยางเสนใหม ทานจะตองเลือก
   ใชยางที่มีดัชนีน้ำหนักบรรทุกสูงสุดไมนอยกวาดัชนีน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ผูผลิตรถยนตไดกำหนดไว

การบังคับควบคุมรถยนต�ในขณะยางแตก
 • หากเกิดยางแตกในขณะขับข่ี ทานอาจไดยินเสียงดัง รูสึกถึงแรงส่ันสะเทือน หรือพบวารถถูกดึงออกขางทาง ใหทานประคองพวงมาลัย  
   เพื่อรักษาใหรถเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิม และลดความเร็วลงอยางชาๆ และหามเหยียบเบรกหรือหักพวงมาลัยอยางกะทันหัน
   เพราะอาจทำใหรถเสียหลักพลิกคว่ำได ทั้งนี้  เมื่อทานสามารถควบคุมรถไดแลว ใหพยายามหยุดรถอยางชาๆ และจอดในที่ปลอดภัย 

การตั้งศูนย�ถ�วงล�อเป�นป�จจัยสำคัญต�อความปลอดภัย และอายุการใช�งานของยาง
 • ทานจะตองตรวจสอบสภาพการสึกของยางอยางนอยเดือนละคร้ัง  หากพบวายางสึกไมสม่ำเสมอหรือรูสึกถึงความส่ันสะเทือน ใหติดตอ
   ผูแทนจำหนายของมิชลินโดยทันที ปญหาดังกลาวอาจเกิดจากการตั้งศูนยถวงลอที่ไมถูกตอง ซึ่งจะสงผลตออายุการใชงานของยาง
   และสงผลตอการควบคุมรถ อันอาจกอใหเกิดอันตรายได

การสลับและการเปลี่ยนยางเส�นใหม� 
 • ใหทานทำการสลับยางตามที่ระบุไวในคูมือประจำรถจากผูผลิตรถยนตเพื่อยืดอายุการใชงาน หากไมมีคูมือดังกลาว ใหสลับยางทุกๆ  
   10,000-12,000 กิโลเมตร หรือเมื่อเริ่มสังเกตเห็นการสึกที่ผิดปกติ
 • ในการสลับยางทุกครั้ง ทานจะตองใสยางในดานและทิศทางที่ถูกตองตามสัญลักษณและคำแนะนำที่ระบุไวที่แกมยาง รวมทั้งปรับ
   ความดันลมยางใหเหมาะสมตามที่คูมือประจำรถจากผูผลิตรถยนตไดกำหนดไว
 • ทานจะตองศึกษาคูมือประจำรถจากผูผลิตรถยนตกอนทำการสลับยางเนื่องจากรถบางรุนอาจมีขนาดยางดานหนาและดานหลัง
   ไมเทากัน



รายละเอียดการรับประกันคุณภาพ สำหรับยางรถยนต�นั่ง
ยางรถอเนกประสงค�ขับเคลื่อน 4 ล�อ และยางรถป�คอัพ

 มิชลินรับประกันความเสียหาย อันเกิดจากความชำรุดบกพรอง ในการออกแบบ กระบวนการผลิต หรือวัสดุสวนประกอบ สำหรับยาง 
รถยนตนั่ง ยางรถอเนกประสงคขับเคลื่อน 4 ลอ และยางรถปคอัพ มิชลิน โดยยางดังกลาวจะตองใชงานตามปกติและไดบำรุงรักษาตาม
คำแนะนำของมิชลิน ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในคูมือรับประกันคุณภาพ ในกรณีดังตอไปนี้

รับประกัน 6 ป� นับจากวันที่ซื้อ* หร�อ รับประกันตลอดอายุ การใช�งานของดอกยาง** โดยถือเอากรณีที่มาถึงก�อน
 * กรณียางที่ซื้อหลัง 3 ป นับจากวันเดือนปที่ผลิต จะอยูภายใตการรับประกัน 6 ป นับจากวันเดือนปที่ผลิต
 ** อายุการใชงานของดอกยางจะพิจารณาจากความลึกดอกยางเริ่มตนจนกระทั่งยางสึกถึงจุดวัดความลึกของดอกยางซึ่งอยูในรองของ
   ดอกยาง โดยมีความสูงประมาณ 1.6 มม. ถาดอกยางสึกไปจนถึงจุดวัดความลึกของดอกยางแลว ควรเปลี่ยนยางเสนใหม มิฉะนั้น  
   อาจเกิดอันตรายได

 ทั้งนี้ ทานสามารถศึกษาคำแนะนำ และขอควรระวัง ในการใชงาน ยางมิชลินไดจากผูแทนจำหนายของมิชลิน หรือที่ มิชลิน Hotline 

02-700-3996 และผานทางอินเทอรเน็ตที่ www.michelin.co.th

หมายเหตุ: 
(ก) การรับประกันขางตนจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อทานไดกรอกแบบใบรับประกันคุณภาพครบถวนและสงมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับจากวันที่
 ทานไดซื้อยางดังกลาว และการรับประกันดังกลาวจะสิ้นผลเมื่อครบระยะเวลาการรับประกันที่ระบุไวในขางตน
(ข) “วันที่ซื้อ” หมายถึง วันที่จดทะเบียนรถยนตในกรณีของยางที่มากับรถยนตใหม หรือวันที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อยาง   
 ดังกลาว และในกรณีที่ไมมีหลักฐานการซื้อขายยางดังกลาว ใหนับอายุของการรับประกันขางตนจากวันที่ผลิตยางดังกลาว
(ค) ในกรณีที่ยางเกิดความเสียหาย ใหทานติดตอผูแทนจำหนายยางเสนดังกลาวโดยทันที

ข�อจำกัดของการรับประกัน
 ยางที่เสียหายเนื่องจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้จะไมอยูภายใตเงื่อนไขการรับประกัน
 1. ความเสียหายซึ่งเกิดจากลักษณะการใชงาน เชน การถูกบาดตำหรือการกระแทกอยางรุนแรง ไมวายางดังกลาวจะสามารถทำการ
   ปะซอมได หรือไมก็ตาม
 2. ความเสียหายจากการประกอบใสยางที่ไมถูกตอง ขนาดของยางและกระทะลอไมสมดุลกัน  หรือยางที่ไดรับการปะซอมไมถูกวิธี
 3. ความเสียหายที่เกิดจากการใชอัตราลมยางที่ไมเหมาะสม หรือ ยางที่มิไดทำการบำรุงรักษาที่ถูกตอง
 4. ยางที่ไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบของรถยนต เชน ความผิดปกติของศูนยลอ ซึ่งจะสงผลใหยางเกิด
   การสึกที่ไมสม่ำเสมอ หรือสึกเร็วกวาที่ควร
 5. ความเสียหายเนื่องมาจากยางดังกลาวติดตั้ง หรือใชกับวาลว กระทะลอ หรือลอที่ไมเหมาะสมตามประเภทของยาง
 6. ความเสียหายเน่ืองจากรถบรรทุกน้ำหนักมากเกินกวาอัตราท่ีกำหนด หรือใชความเร็วเกินพิกัดท่ีระบุไวบนแกมยาง หรือตามคำแนะนำ
   สำหรับรถประเภทนั้นๆ
 7. ยางเกาที่ผานการใชงานมาแลว และนำมาซื้อขายใหม
 8. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการเก็บรักษายางที่ไมถูกตอง
 9. ยางที่ไมไดใชงานตามคำแนะนำทางเทคนิคของมิชลิน
 10. ยางที่เสียหายจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การกัดกรอนจากสารเคมี หรือมีการปรับเปลี่ยน/แตงชวงลางของรถยนต
 11. ยางที่ซื้อมาจากรานที่ไมใชผูแทนจำหนายของมิชลิน หรือซื้อมาจากตัวแทนจำหนายที่ไมไดรับการเห็นชอบจากมิชลิน
 12. ยางที่เสียหายจากสภาพอากาศ หรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหวางยางกับชั้นบรรยากาศ

เง�่อนไขและข�อยกเว�น
 • การรับประกันนี้มีผลบังคับใชในประเทศไทยเทานั้น
 • เมื่อทานประสงคที่จะขอรับการชดเชยจากมิชลินภายใตการรับประกันนี้ ใหทานนำยางเสนที่ไดรับความเสียหายไปสงใหกับผูแทน
   จำหนายของมิชลินพรอมกับใบเสร็จรับเงินการซ้ือขายยางเสนดังกลาวและคูมือการรับประกัน เพ่ือใหมิชลินทำการตรวจสอบหาสาเหตุ
   ของความเสียหายวาอยูภายใตการรับประกันฉบับนี้หรือไม  โดยมิชลินจะทำการตรวจสอบหาสาเหตุของความเสียหายของยาง
   เสนดังกลาวกอนที่จะทำการชดเชยใดๆ ทั้งนี้ ใหถือวาผลของการตรวจสอบดังกลาวเปนที่สุด
 • มิชลินจะรับผิดชอบความเสียหายภายใตการรับประกันนี้ โดยการซอมแซม เปลี่ยนยางรุนเดียวกันใหใหม หรือชดเชยมูลคายางตาม
   อัตราสวนของดอกยางที่ยังคงเหลืออยู (รวมเรียกวา “การชดเชย”) ตามแตดุลพินิจของมิชลิน โดยการชดเชยนี้ไมรวมถึงคาบริการ
   ตางๆ รวมถึงคาประกอบใส คาแรง คาเสียเวลา คาเสียหายที่ไมไดใชรถยนต คาความไมสะดวกในขณะที่รถของทานไมสามารถใช
   งานได
 • ในกรณีที่ผลตรวจสอบปรากฏวาสาเหตุของความเสียหาย ไมไดเปนผลมาจากความชำรุดบกพรองในการออกแบบ กระบวนการผลิต
   วัสดุสวนประกอบของยาง มิชลินขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือ การชดเชย
 • การรับประกันนี้จะไมครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหายอันเนื่องมาจากอาชญากรรม หรือการกระทำโดยความจงใจ 
   อัคคีภัย โจรกรรม หรือยางที่ใชในการแขงขันรถยนต หรือยางที่มีการใชงานผิดไปจากวัตถุประสงคของยางนั้นๆ
 • การรับประกันน้ีไมครอบคลุมถึงยางท่ีไดมีการถอดออกจากรถยนต หรือยางท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงโดยบริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืน หลังจาก
   ที่ไดติดตั้งเรียบรอยแลว
 • การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อยางหรือรถยนตดังกลาวไดถูกโอนไปยังบุคคลอื่น

หมายเหตุ:
(ก) ในกรณีที่มีขอพิพาทเกี่ยวกับความคุมครองภายใตการรับประกันนี้ ผูซื้อยินยอมใหมิชลินทำการตรวจยางเพิ่มเติมโดยไมมีขอขัดของ
 แตประการใด
(ข) มิชลินถือวายางท่ีทานไดนำสงใหกับผูแทนจำหนายของมิชลิน เพ่ือทำการการตรวจสอบ เพ่ือขอรับการชดเชยยังคงเปนทรัพยสินของทาน  
  โดยมิชลินจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางท่ียางดังกลาวยังอยูในความดูแลของผูแทนจำหนาย  
  เพื่อรอการตรวจสอบจากมิชลิน
(ค) เมื่อผูแทนจำหนายของมิชลินไดตกลงที่จะใหมีการชดเชยสำหรับยางดังกลาวแลว มิชลินถือวายางดังกลาวตกเปนทรัพยสินของมิชลิน
(ง) ตัวแทน พนักงาน หรือผูแทนจำหนายของมิชลินไมมีอำนาจที่จะใหคำรับประกัน ใหสัญญา หรือทำความตกลงใดๆ ที่แตกตางไปจาก
 เงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือรับประกันนี้
(จ) มิชลินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือแกไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือรับประกันนี้โดยไมจำเปนตองบอก
 กลาวลวงหนาแตประการใด



 มิชลินรับประกันความเสียหาย อันเกิดจากความชำรุดบกพรอง ในการออกแบบ กระบวนการผลิต หรือวัสดุสวนประกอบ สำหรับยาง 
รถยนตนั่ง ยางรถอเนกประสงคขับเคลื่อน 4 ลอ และยางรถปคอัพ มิชลิน โดยยางดังกลาวจะตองใชงานตามปกติและไดบำรุงรักษาตาม
คำแนะนำของมิชลิน ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในคูมือรับประกันคุณภาพ ในกรณีดังตอไปนี้

รับประกัน 6 ป� นับจากวันที่ซื้อ* หร�อ รับประกันตลอดอายุ การใช�งานของดอกยาง** โดยถือเอากรณีที่มาถึงก�อน
 * กรณียางที่ซื้อหลัง 3 ป นับจากวันเดือนปที่ผลิต จะอยูภายใตการรับประกัน 6 ป นับจากวันเดือนปที่ผลิต
 ** อายุการใชงานของดอกยางจะพิจารณาจากความลึกดอกยางเริ่มตนจนกระทั่งยางสึกถึงจุดวัดความลึกของดอกยางซึ่งอยูในรองของ
   ดอกยาง โดยมีความสูงประมาณ 1.6 มม. ถาดอกยางสึกไปจนถึงจุดวัดความลึกของดอกยางแลว ควรเปลี่ยนยางเสนใหม มิฉะนั้น  
   อาจเกิดอันตรายได

 ทั้งนี้ ทานสามารถศึกษาคำแนะนำ และขอควรระวัง ในการใชงาน ยางมิชลินไดจากผูแทนจำหนายของมิชลิน หรือที่ มิชลิน Hotline 

02-700-3996 และผานทางอินเทอรเน็ตที่ www.michelin.co.th

หมายเหตุ: 
(ก) การรับประกันขางตนจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อทานไดกรอกแบบใบรับประกันคุณภาพครบถวนและสงมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับจากวันที่
 ทานไดซื้อยางดังกลาว และการรับประกันดังกลาวจะสิ้นผลเมื่อครบระยะเวลาการรับประกันที่ระบุไวในขางตน
(ข) “วันที่ซื้อ” หมายถึง วันที่จดทะเบียนรถยนตในกรณีของยางที่มากับรถยนตใหม หรือวันที่ระบุไวในใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อยาง   
 ดังกลาว และในกรณีที่ไมมีหลักฐานการซื้อขายยางดังกลาว ใหนับอายุของการรับประกันขางตนจากวันที่ผลิตยางดังกลาว
(ค) ในกรณีที่ยางเกิดความเสียหาย ใหทานติดตอผูแทนจำหนายยางเสนดังกลาวโดยทันที

ข�อจำกัดของการรับประกัน
 ยางที่เสียหายเนื่องจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้จะไมอยูภายใตเงื่อนไขการรับประกัน
 1. ความเสียหายซึ่งเกิดจากลักษณะการใชงาน เชน การถูกบาดตำหรือการกระแทกอยางรุนแรง ไมวายางดังกลาวจะสามารถทำการ
   ปะซอมได หรือไมก็ตาม
 2. ความเสียหายจากการประกอบใสยางที่ไมถูกตอง ขนาดของยางและกระทะลอไมสมดุลกัน  หรือยางที่ไดรับการปะซอมไมถูกวิธี
 3. ความเสียหายที่เกิดจากการใชอัตราลมยางที่ไมเหมาะสม หรือ ยางที่มิไดทำการบำรุงรักษาที่ถูกตอง
 4. ยางที่ไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบของรถยนต เชน ความผิดปกติของศูนยลอ ซึ่งจะสงผลใหยางเกิด
   การสึกที่ไมสม่ำเสมอ หรือสึกเร็วกวาที่ควร
 5. ความเสียหายเนื่องมาจากยางดังกลาวติดตั้ง หรือใชกับวาลว กระทะลอ หรือลอที่ไมเหมาะสมตามประเภทของยาง
 6. ความเสียหายเน่ืองจากรถบรรทุกน้ำหนักมากเกินกวาอัตราท่ีกำหนด หรือใชความเร็วเกินพิกัดท่ีระบุไวบนแกมยาง หรือตามคำแนะนำ
   สำหรับรถประเภทนั้นๆ
 7. ยางเกาที่ผานการใชงานมาแลว และนำมาซื้อขายใหม
 8. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการเก็บรักษายางที่ไมถูกตอง
 9. ยางที่ไมไดใชงานตามคำแนะนำทางเทคนิคของมิชลิน
 10. ยางที่เสียหายจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การกัดกรอนจากสารเคมี หรือมีการปรับเปลี่ยน/แตงชวงลางของรถยนต
 11. ยางที่ซื้อมาจากรานที่ไมใชผูแทนจำหนายของมิชลิน หรือซื้อมาจากตัวแทนจำหนายที่ไมไดรับการเห็นชอบจากมิชลิน
 12. ยางที่เสียหายจากสภาพอากาศ หรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหวางยางกับชั้นบรรยากาศ

เง�่อนไขและข�อยกเว�น
 • การรับประกันนี้มีผลบังคับใชในประเทศไทยเทานั้น
 • เมื่อทานประสงคที่จะขอรับการชดเชยจากมิชลินภายใตการรับประกันนี้ ใหทานนำยางเสนที่ไดรับความเสียหายไปสงใหกับผูแทน
   จำหนายของมิชลินพรอมกับใบเสร็จรับเงินการซ้ือขายยางเสนดังกลาวและคูมือการรับประกัน เพ่ือใหมิชลินทำการตรวจสอบหาสาเหตุ
   ของความเสียหายวาอยูภายใตการรับประกันฉบับนี้หรือไม  โดยมิชลินจะทำการตรวจสอบหาสาเหตุของความเสียหายของยาง
   เสนดังกลาวกอนที่จะทำการชดเชยใดๆ ทั้งนี้ ใหถือวาผลของการตรวจสอบดังกลาวเปนที่สุด
 • มิชลินจะรับผิดชอบความเสียหายภายใตการรับประกันนี้ โดยการซอมแซม เปลี่ยนยางรุนเดียวกันใหใหม หรือชดเชยมูลคายางตาม
   อัตราสวนของดอกยางที่ยังคงเหลืออยู (รวมเรียกวา “การชดเชย”) ตามแตดุลพินิจของมิชลิน โดยการชดเชยนี้ไมรวมถึงคาบริการ
   ตางๆ รวมถึงคาประกอบใส คาแรง คาเสียเวลา คาเสียหายที่ไมไดใชรถยนต คาความไมสะดวกในขณะที่รถของทานไมสามารถใช
   งานได
 • ในกรณีที่ผลตรวจสอบปรากฏวาสาเหตุของความเสียหาย ไมไดเปนผลมาจากความชำรุดบกพรองในการออกแบบ กระบวนการผลิต
   วัสดุสวนประกอบของยาง มิชลินขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือ การชดเชย
 • การรับประกันนี้จะไมครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหายอันเนื่องมาจากอาชญากรรม หรือการกระทำโดยความจงใจ 
   อัคคีภัย โจรกรรม หรือยางที่ใชในการแขงขันรถยนต หรือยางที่มีการใชงานผิดไปจากวัตถุประสงคของยางนั้นๆ
 • การรับประกันน้ีไมครอบคลุมถึงยางท่ีไดมีการถอดออกจากรถยนต หรือยางท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงโดยบริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืน หลังจาก
   ที่ไดติดตั้งเรียบรอยแลว
 • การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อยางหรือรถยนตดังกลาวไดถูกโอนไปยังบุคคลอื่น

หมายเหตุ:
(ก) ในกรณีที่มีขอพิพาทเกี่ยวกับความคุมครองภายใตการรับประกันนี้ ผูซื้อยินยอมใหมิชลินทำการตรวจยางเพิ่มเติมโดยไมมีขอขัดของ
 แตประการใด
(ข) มิชลินถือวายางท่ีทานไดนำสงใหกับผูแทนจำหนายของมิชลิน เพ่ือทำการการตรวจสอบ เพ่ือขอรับการชดเชยยังคงเปนทรัพยสินของทาน  
  โดยมิชลินจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางท่ียางดังกลาวยังอยูในความดูแลของผูแทนจำหนาย  
  เพื่อรอการตรวจสอบจากมิชลิน
(ค) เมื่อผูแทนจำหนายของมิชลินไดตกลงที่จะใหมีการชดเชยสำหรับยางดังกลาวแลว มิชลินถือวายางดังกลาวตกเปนทรัพยสินของมิชลิน
(ง) ตัวแทน พนักงาน หรือผูแทนจำหนายของมิชลินไมมีอำนาจที่จะใหคำรับประกัน ใหสัญญา หรือทำความตกลงใดๆ ที่แตกตางไปจาก
 เงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือรับประกันนี้
(จ) มิชลินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือแกไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือรับประกันนี้โดยไมจำเปนตองบอก
 กลาวลวงหนาแตประการใด

ขั้นตอนการกรอกใบรับประกันคุณภาพ
1. กรอกขอมูลการรับประกันใหครบถวน พรอมแนบใบเสร็จรับเงินจากรานตัวแทนจำหนายที่เว็บไซด 
 www.michelin.co.th
2. ในการขอรับการชดเชยจากมิชลิน ทานจะตองแนบใบเสร็จรับเงินการซื้อขายดังกลาวพรอมกับคูมือการรับประกัน
 ทุกครั้ง
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450

462

475

487

500

515

530

545

560

580

600

615

630

650

670

690

710

730

750

775

800

825

850

875

900

925

106

107
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112
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116

117
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119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

กิโลกรัม
ดัชนีน้ำหนัก
บรรทุกสูงสุด

950

975

1000

1030

1060

1090

1120

1150

1180

1215

1250

1285

1320

1360

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

กิโลกรัม
ดัชนีน้ำหนัก
บรรทุกสูงสุด

ตารางดัชนีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด

หากมีคำถามเพ��มเติม กรุณาติดต�อผู�แทนจำหน�ายของ มิชลิน หร�อติดต�อ มิชลิน Hotline โทร: 02-700-3996 ในเวลาทำการ
หร�อ ที่ www.michelin.co.th

บร�ษัท สยามมิชลิน จำกัด
33/4 อาคารเดอะไนน�ทาวเวอร� แกรนด�พระราม9 อาคารเอ ชั้น 21 ถนนพระราม 9 แขวงและเขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย




