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Záruka Nokian Tyres  Aramid zajišťuje společnosti Nokian Tyres s.r.o., se 
sídlem Praha 4, V Parku 2336/22, PSČ 14800, Česká republika, IČ:  457 
94 375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl C, vložka č. 11311, prostřednictvím jejich prodejců, kteří jsou 
účastníky záručního programu Nokian Tyres, pneumatiky značky Nokian, 
které vyrobila společnost Nokian Tyres plc.

Zajistěte si bezstarostný servis a zaregistrujte své pneumatiky na stránce
www.nokiantyres.cz/AG

Uchovejte si doklad o koupi pneumatik Aramid a tuto kartu, abyste mohli 
prokázat platnost záruky Aramid.

Nokian Tyres Záruka Aramid
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Přeložením této karty Nokian Tyres Aramid (dále jen „karta“) souhlasím, aby společnost  Nokian Tyres s.r.o. se sídlem Praha 4, V 
Parku 2336/22, Praha 4, PSČ 14800, Česká republika, IČ: 457 94 375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl C, vložka č. 11311, (dále jen „společnost NT“) mohla v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů používat a 
zpracovávat všechny mé osobní údaje, tj. jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, které jsem vyplnil(a) v kartě 
(dále jen „údaje“) za účelem poskytnutí služby záruky Aramid (dále jen „služba“).  Jsem si vědom(a), že mám právo kdykoliv tento 
souhlas odvolat, a to zasláním písemného oznámení společnosti NT, avšak jsem rovněž srozuměn(a) se skutečností, že společnost NT 
nemůže bez těchto údajů poskytovat služby.

Pokud si chcete zkontrolovat údaje nebo požádat o opravy údajů vedených o vaší osobě, obraťte se, prosím, na společnosti 
Nokian Tyres. Kontaktní informace společnosti jsou uvedeny na zadní straně této brožury. 

Prodejce Vianor NAD
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Zákazník
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Značka vozu / model / rok výroby
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Velikost pneumatiky / SI / LI / Model

T kód

DOT Hloubka vzorku (mm)

Popis škody / poznámky

Datum nákupu pneumatik Datum vrácení
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Záruka Nokian Tyres Aramid se vztahuje na 
pneumatiky Nokian Line SUV, Nokian zLine SUV, 
Nokian WR SUV 3, Nokian Weatherproof SUV 
a Nokian Hakka¬peliitta R2 SUV (aramidové 
pneumatiky), které byly zakoupeny v období od 
01.03.2016 do 28.02.2017.
 
Tato záruka se vztahuje na náhodná poškození 
bočnice aramidové pneumatiky – Pokud dojde při 
běžném používání k poškození bočnice u pneu-
matiky, která byla řádně používána a namon-
tována – Pokud dojde při řádné používání správně 
namontované pneumatiky k jejímu náhodnému 
poškození na bočnici a tím se stane neprovozu-
schopnou, poskytne vám prodejce společnosti 
Nokian Tyres, který je účastníkem záručního pro-
gramu Nokian Tyres Aramid, bezplatně nový od-
povídající výrobek.
 
Seznam prodejců (prodejci Aramid), kteří jsou 
účastníky programu záruky Nokian Tyres Aramid, 
naleznete na této webové stránce:
www.nokiantyres.cz/AG

Jak postupovat v případě poškození 
pneumatiky:
Poškozenou pneumatiku dopravte k prodejci 
Aramid, který kontrolujte platnost záruky na 
základě kontroly vaší záruční karty Nokian Tyres 
Aramid, originální účtenky potvrzující nákup pneu-
matiky a na základě splnění jiných podmínek 
(omezení) vyplývající ze záruky Aramid, zejména 
hloubky vzorku na pneumatice Aramid s využitím 
ukazatele pro bezpečné řízení DSI (Driving Safety 
Indicator).

Podmínky:
• Pneumatika Aramid je řádně upevněna na ráfku, 
který splňuje normy ETRTO/STRO

• Pneumatika Aramid nebyla přetěžována a 
byla nahuštěna na hodnotu tlaku doporučenou 
výrobcem.

• Pneumatika byla používána za běžných 
podmínek.  Tato záruka se nevztahuje na 
motoristické sporty, používání v pohotovostních 
vozidlech ani na jiná použití, která jsou s výše 
uvedenými typy použití srovnatelná.

• Platnost této záruky musí být prokázána 
předložením originální účtenky, kterou se 
potvrzuje nákup pneumatiky Aramid v období 
od  01.03.2016 do 28.02.2017 a originální kopie 
záruční karty Nokian Tyres Aramid.

Omezení:
• Záruka Aramid platí pro hloubku vzorku čtyři 
(4) milimetry nebo po dobu jednoho (1) roku 
od data nákupu pneumatiky, dle toho, která z 
těchto událostí nastane dříve, a platí pouze pro 
to vozidlo, na které byla pneumatika poprvé 
namontována.

• Záruka Aramid je platná pouze v zemi, ve 
které byla vystavena, tj. zákazník je oprávněn 
dopravit poškozenou pneumatiku Aramid 
kterémukoliv prodejci Aramid v zemi, ve které 
byla pneumatika Aramid zakoupena.

• Záruka se nevztahuje na případy vandalismu 
a krádeže.

• Záruka se nevztahuje na prasklé ráfky ani na 
jiné přímé nebo nepřímé poškození.

• Záruka se vztahuje pouze na poškození bočnic, 
nikoliv na poškození vzorku pneumatiky Aramid.

Zákonná práva zákazníka
Žádná z těchto podmínek nemůže být považována 
za podmínku omezující zákonná práva zákazníka.

Naše pneumatiky SUV vám poskytují odolnost a ochranu pro 
překvapivé situace.  A dokonce i více. 

Jedinečná Záruka Nokian Tyres Aramid se poskytuje k pneu-
matikám Nokian Line SUV,  Nokian zLine SUV, Nokian WR SUV 3, 
Nokian Weatherproof SUV a Nokian Hakkapeliitta R2 SUV,
který je účastníkem záručního programu Nokian Tyres Aramid.

Záruka Nokian Tyres Aramid se vztahuje na pneumatiky 
poškozené náhodně na bočnici a poskytuje vám bezplatně nový, 
odpovídající výrobek od kteréhokoliv prodejce společnosti 
Nokian Tyres, který je účastníkem programu.

Technologie bočnic Nokian Tyres Aramid
Mimořádně odolná aramidová sešívaná vlákna, které se rovněž s 
úspěchem používají v neprůstřelných vestách, vyztužují a posilují 
bočnici, aby byla mimořádně odolná proti opotřebení a prořezání.

Nokian Tyres Záruka Aramid 
– Ochrana v případě poškození bočnice

Podmínky a omezení k
Záruce Nokian Tyres Aramid:

Můžete se těšit na další výhody pro zákazníky s pneumatikami Nokian a 
zaregistrovat své pneumatiky na stránce www.nokiantyres.cz/AG

Pokud jsou podmínky záruky Aramid splněny, 
nainstaluje prodejce Aramid bezplatně nový 
odpovídající výrobek Nokian Tyres namísto 
výrobku, u kterého došlo k poškození.  Ponesete 
pouze náklady na dopravení této pneumatiky k 
prodejci Aramid.   

Prodejce Aramid s vámi vyplní formulář 
nacházející se na zadní straně této karty.  Prodejce 
Aramid tento formulář zkopíruje a vy si ponecháte 
originál karty Aramid.

Oblast bočnice


