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Nokian Tyres Aramid-garantien gælder for Nokian Tyres s.r.o. med regis-
treret hovedsæde i Prag 4, V Parku 2336/22, postnummer 14800, Tjekki-
et, identifi kationsnr.: 457 94 375, registreret i virksomhedsregistret, der 
opbevares i den kommunale retskreds i Prag, fi l C, tilføjelse nr. 11311 via 
forhandlere, der deltager i programmet for Nokian Tyres-garantien for 
dæk af Nokian-mærket, der fremstilles af Nokian Tyres plc.

Få service nemt og gnidningsløst ved at registrere dine dæk på
www.nokiantyres.com/AG

Gem din kvittering for købet af Aramid-dækkene og dette kort for at 
verifi cere, at din Aramid-garanti er gyldig.

Nokian Tyres Aramid-garanti
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Ved at indsende dette Nokian Tyres Aramid-kort (”Kort”) samtykker jeg til, at Nokian Tyres s.r.o. med registreret hovedsæde i Prag 
4, V Parku 2336/22, Prag 4, postnummer 14800, Tjekkiet, identifi kationsnummer 457 94 375, registreret i det virksomhedsregister, 
der opbevares i den kommunale retskreds i Prag, fi l C, indføjelse nr. 11311 (herefter ”NT”) kan, i henhold til gældende lovgivning for 
personlige oplysninger, bruge og behandle mine personlige oplysninger, dvs. navn og efternavn, adresse, e-mailadresse og telefonnr. 
som jeg har brugt til at udfylde kortet (herefter ”Data”) med henblik på at levere en Aramid-garantiservice (”Service”). Jeg er klar 
over, at jeg til enhver tid har ret til at trække mit samtykke tilbage ved at give skriftlig besked til NT. Jeg er imidlertid indforstået med, 
at NT evt. ikke kan tilbyde service uden data.

Hvis du vil inspicere eller korrigere data om dig, bedes du kontakte Nokian Tyres. Kontaktoplysningerne kan ses på brochurens bagside.

Forhandler Vianor NAD

Adresse

Telefon

Kunde

Adresse

Telefon E-mail-adresse

Bilmærke / Model / År

Registreringsnummer Kilometertal

Dækstørrelse / SI / LI / Model

T-kode

DOT Tråddybde (mm)

Beskrivelse af skade/ Bemærkninger

Dato for køb af dæk Returdato
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Nokian Tyres Aramid-garantien gælder for 
Nokian Line SUV, Nokian zLine SUV, Nokian WR 
SUV 3, Nokian Weatherproof SUV og Nokian 
Hakkapeliitta R2 SUV-dæk (Aramid-dæk), købt fra 
den 01.03.2016 til den 28.02.2017.
 
Garantien dækker utilsigtet skade på siden af 
Aramid-dækket - hvis et dæk, der tidligere er blevet 
brugt korrekt og installeret korrekt utilsigtet 
beskadiges på området på siden af dækket under 
normal brug, og dækket ødelægges, vil du få et 
nyt, tilsvarende produkt gratis fra enhver Nokian 
Tyres-forhandler, der deltager i programmet for 
Nokian Tyres Aramid-garantien.
 
Listen over forhandlere (Aramid-forhandlere), der 
deltager i Nokian Tyres Aramid-garantien, kan ses 
på den følgende hjemmeside:
www.nokiantyres.com/
nokian-tyres-aramid-guarantee

Det skal du gøre, hvis dit dæk beskadiges:
Giv det beskadigede dæk til Aramid-forhandleren, 
som kontrollerer, som garantien er gyldig ved at 
tjekke dit Nokian Tyres Aramid garantikort, den 
originale kvittering for køb af dækket, at andre 
betingelser (begrænsninger) for Aramid-garantien 
er opfyldt, især mønsterdybden af Aramid-dækket 
ved at kontrollere DSI (Driving Safety Indicator).

Betingelser:
• Aramid-dækket er monteret korrekt på en fælg, 
der opfylder standarderne for ETRTO/STRO.

• Aramid-dækket er ikke blevet overbelastet, og 
dæktrykket følger producentens anbefalinger.

• Dækket er blevet anvendt under normale 
betingelser. Motorsport, anvendelse i udrykning-
skøretøjer eller anden brug forenelig med disse 
er ikke dækket af garantien.

• Det skal verifi ceres, at garantien dækker ved 
fremvisning af den originale kvittering med 
bevis for køb af Aramid-dækket mellem den 
01.03.2016 og 28.02.2017, og det originale 
Nokian Tyres Aramid garantikort.

Begrænsninger:
• Aramid-garantien dækker til en mønsterdybde 
på fi re (4) millimeter, eller i et (1) år fra købsda-
toen for dækket, og den gælder kun for det 
køretøj, dækket først blev monteret på.

• Aramid-garantien gælder kun i det land, hvor 
den blev udstedt, dvs. kunden har ret til at 
give det beskadigede Aramid-dæk til enhver 
Aramid-forhandler i det land, hvor Aramid-dækket 
blev købt.

• Garantien dækker ikke vandalisme eller tyveri.

• Garantien dækker ikke ødelagte fælge eller 
anden direkte eller indirekte beskadigelse.

• Garantien dækker kun skader på siden af 
dækket, ikke skader på tråden af Aramid-dækket.

Kundens lovmæssige rettigheder
Intet i disse betingelser anses for at begrænse 
kunden lovmæssige rettigheder.

Vores SUV-dæk er robuste og beskytter dig mod overraskelser. 
Og endnu mere.

Der gives en unik Nokian Tyres Aramid-garanti for Nokian Line 
SUV, Nokian zLine SUV, Nokian WR SUV 3, Nokian Weatherproof 
SUV og Nokian Hakkapeliitta R2 SUV-dæk, købt fra Nokian Tyres-
forhandlere, der deltager i Nokian Tyres Aramid garantiprogram.

Nokian Tyres Aramid-garantien gælder for dæk, som utilsigtet 
er blevet beskadiget på siden, og giver dig et nyt, tilsvarende 
produkt gratis fra enhver Nokian Tyres-forhandler, der deltager 
i programmet.

Nokian Tyres Aramid Sidewall Technology
Ekstremt robuste Aramid-tråde, som også bruges med success i 
skudsikre veste, afstiver og forstærker siden af dækket, så det 
bliver ekstraordinært modstandsdygtigt over for slitage og revner.

Nokian Tyres Aramid-garanti
– Beskyttelse i tilfælde af, at siden af dækket beskadiges

Betingelser og begrænsninger for 
Nokian Tyres Aramid-garantien:

Hold dig orienteret om fremtidige kundefordele fra Nokian Tyres og registrer 
dine dæk på www.nokiantyres.com/AG

Hvis betingelserne for Aramid-garantien er op-
fyldt, vil Aramid-forhandleren gratis montere et 
tilsvarende Nokian Tyres-produkt som erstatning 
for det beskadigede produkt. Det eneste, du skal 
betale, er omkostningerne ved at fragte dækket 
til Aramid-forhandleren. 
 
Aramid-forhandleren vil sammen med dig 
udfylde formularen på bagsiden af dette kort. 
Aramid-forhandleren kopierer formularen, og du 
beholder det originale Aramid-kort. Området på siden 

af dækket


