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Gwarancja Aramid Nokian Tyres dotyczy fi rmy Nokian Tyres s.r.o., z siedzibą 
pod adresem: Praga 4, V Parku 2336/22, kod pocztowy: 14800, Czechy, nr 
identyfi kacji podatkowej: 457 94 375, wpisanej do Rejestru Działalności 
Gospodarczej Sądu Grodzkiego w Pradze, Akta C, nr akt 11311, działającej 
poprzez sprzedawców uczestniczących w programie gwarancyjnym Nokian 
Tyres dla opon marki Nokian produkowanych przez fi rmę Nokian Tyres plc.

Ciesz się świetnym serwisem i zarejestruj swoje opony na stronie
www.nokiantyres.com/AG

Zachowaj dowód zakupu opon Aramid oraz niniejszą kartę jako dowód 
ważności Gwarancji Aramid.
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Przedstawiając tę Kartę Aramid Nokian Tyres (zwaną dalej „Kartą”) wyrażam zgodę, aby fi rma Nokian Tyres s.r.o. z siedzibą pod adresem: 
Praga 4, V Parku 2336/22, kod pocztowy: 14800, Czechy, nr identyfi kacji podatkowej: 457 94 375, wpisanej do Rejestru Działalności 
Gospodarczej Sądu Grodzkiego w Pradze, Akta C, nr akt 11311 (zwana dalej „NT”) mogła zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. 
danych osobowych korzystać z moich danych osobowych, tzn. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu podanego 
w Karcie (zwanych dalej „Danymi”), do celów świadczenia usługi określonej jako Gwarancja Aramid („Usługa”). Wiem, że mam prawo 
cofnąć powyższą zgodę w dowolnym momencie, dostarczając NT odpowiednie pismo, ale rozumiem też, że bez dostępu do Danych 
NT może nie móc świadczyć Usługi.

W celu przeglądu lub żądania poprawienia własnych Danych prosimy o kontakt z fi rmą Nokian Tyres. Informacje kontaktowe podano 
na odwrocie tej broszury.

Dealer Vianor NAD

Adres

Telefon

Klient

Adres

Telefon Adres e-mail

Marka / model / rok produkcji pojazdu

Numer rejestracyjny Przebieg

Rozmiar opony/SI/ LI /model

Kod T

DOT Głębokość bieżnika (mm)

Opis uszkodzenia / Uwagi

Data zakupu opon Data zwrotu



ARAMID
GUARANTEE

Gwarancja Aramid firmy Nokian Tyres dotyczy 
opon Nokian Line SUV, Nokian zLine SUV, Nokian 
WR SUV 3, Nokian Weatherproof SUV oraz Nokian 
Hakkapeliitta R2 SUV (ogumienie Aramid) zaku-
pionych w dniach od 01.03.2016 do 28.02.2017.
 
Gwarancja obejmuje przypadkowe uszkodzenia 
ściany bocznej opony Aramid. Jeżeli ściana boczna 
prawidłowo użytkowanej i zamontowanej opony
została przypadkowo uszkodzona podczas normalnego 
użytkowania i uległa awarii, otrzymają Państwo 
bezpłatnie nowy, odpowiadający jej produkt 
u dowolnego sprzedawcy firmy Nokian Tyres 
uczestniczącego w programie Gwarancji Aramid 
NT.
 
Lista sprzedawców (Sprzedawcy Aramid) uczest-
niczących w programie gwarancyjnym Aramid 
Nokian Tyres znajduje się na następującej stronie 
internetowej:
www.nokiantyres.com/
nokian-tyres-aramid-guarantee

Co robić po stwierdzeniu uszkodzenia opony:
Dostarczyć uszkodzoną oponę do Sprzedawcy 
Aramid, który sprawdzi ważność Gwarancji na 
podstawie Państwa karty Gwarancji Aramid 
Nokian Tyres, oryginalnego paragonu stanow-
iącego dowód zakupu opony oraz zweryfikuje 
zgodność z pozostałymi warunkami (ogranicze-
niami) Gwarancji Aramid, szczególnie sprawdzając 
głębokość bieżnika opony Aramid na podstawie 
cyfrowego wskaźnika zużycia bieżnika DSI.

Warunki:
• Opona Aramid została prawidłowo zamontowana 
na feldze zgodnej z normami ETRTO/STRO. 

• Opona Aramid nie została przeciążona, a 
ciśnienie powietrza jest zgodne z zaleceniami 
producenta.

• Oponę eksploatowano w normalnych warunkach. 
Gwarancja nie obejmuje użytkowania opony w 
sportach motorowych, pojazdach uprzywile-
jowanych/ratowniczych lub w innych podobnych 
zastosowaniach.

• Ważność Gwarancji należy potwierdzić przez 
okazanie oryginalnego paragonu stanowiącego 
dowód zakupu opony Aramid w dniach od 
01.03.2016 do 28.02.2017 oraz oryginału karty 
Gwarancji Aramid Nokian Tyres.

Ograniczenia:
• Gwarancja Aramid dotyczy opon o głębokości 
bieżnika wynoszącej (4) milimetry i zachowuje 
ważność przez jeden (1) rok od daty zakupu opony 
(w zależności od tego, czy wcześniej nastąpi 
zużycie bieżnika czy upływ ważności gwarancji). 
Gwarancja obowiązuje wyłącznie dla pojazdu, 
w którym dane opony zamontowano po raz 
pierwszy.

• Gwarancja Aramid obowiązuje wyłącznie w 
państwie wydania, co oznacza, że klient ma 
prawo dostarczyć uszkodzoną oponę Aramid do 
dowolnego Sprzedawcy Aramid w państwie zakupu 
tej opony.

• Gwarancja nie obejmuje aktów wandalizmu ani 
kradzieży.

• Gwarancja nie obejmuje pęknięć felg ani 
żadnych innych uszkodzeń bezpośrednich lub 
wtórnych.

• Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia 
ściany bocznej opony Aramid, a nie jej bieżnika.

Prawa ustawowe klienta
Żaden zapis niniejszych warunków gwarancji nie 
ogranicza praw ustawowych klienta.

Nasze opony do pojazdów typu SUV zapewniają 
trwałość i bezpieczeństwo w niespodziewanych 
sytuacjach. A nawet więcej. 

Wyjątkowa Gwarancja Aramid Nokian Tyres 
dotyczy opon Nokian Line SUV, Nokian zLine SUV, 
Nokian WR SUV 3, Nokian Weatherproof SUV 
oraz Nokian Hakkapeliitta R2 SUV zakupionych u 
sprzedawcy Nokian Tyres uczestniczącego w 
programie gwarancyjnym Aramid Nokian Tyres.

Gwarancja Aramid Nokian Tyres obejmuje przypadkowe 
uszkodzenia ściany bocznej opony i zapewnia bezpłatny 
odbiór identycznego, nowego produktu u dowolnego 
sprzedawcy ogumienia Nokian Tyres biorącego udział 
w programie.

Technologia ściany bocznej opon Aramid firmy 
Nokian Tyres
Niezmiernie trwałe włókna odcinkowe Aramid, które 
doskonale sprawdzają się również w kamizelkach 
kuloodpornych, usztywniają i wzmacniają ścianę 
boczną opony i sprawiają, że staje się wyjątkowo 
odporna na ścieranie i przecięcia.

Nokian Tyres Gwarancja Aramid 
– Ochrona w przypadku uszkodzenia ściany bocznej opony

Warunki i ograniczenia 
Gwarancji Aramid Nokian Tyres:

Aby cieszyć się przyszłymi korzyściami jako klient Nokian Tyres, zarejestruj 
swoje opony pod adresemwww.nokiantyres.com/AG

W przypadku spełnienia wszystkich warunków 
Gwarancji Aramid, Sprzedawca Aramid bezpłatnie 
zamontuje w Państwa pojeździe nową oponę 
marki Nokian Tyres odpowiadającą oponie 
uszkodzonej. Poniosą Państwo wyłącznie koszt 
dostarczenia opony do Sprzedawcy Aramid. 
 
Sprzedawca Aramid wypełni wraz z Państwem 
formularz na odwrocie tej karty. Następnie 
Sprzedawca skopiuje formularz, a Państwo zachowają 
oryginał karty Aramid.

Obszar ściany 
bocznej opony


