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• Vrácení je možné do 14 dnů od data nákupu.
• Vyžadujeme originál prodejního dokladu.
• Zákazník musí společně s prodejcem pneumatik vyplnit formulář o vrácení pneumatiky.
• Nokian Tyres Satisfaction Promise je platná pouze pro sadu čtyř pneumatik téhož modelu, 
 koupených a namontovaných současně.
• Na všech pneumatikách musí být na DSI (indikátoru bezpečnosti řízení) jasně viditelné číslo osm (8).

• Náhradní sada pneumatik, které si zákazník vybere, musí mít stejnou velikost jako vrácená sada, 
 nebo alespoň musí být pro stejné vozidlo a ráfek.
• Náhradní sada pneumatik, které si zákazník vybral, musí být vhodná pro stejné roční období
 (letní za letní, zimní za zimní).
• Pokud je náhradní sada pneumatik, které si zákazník vybral, dražší než původní, musí zákazník 
 zaplatit dodatečnou sumu.
• Pokud je náhradní sada pneumatik, které si zákazník vybral, levnější než původní, zákazník
 obdrží rozdíl.
• Montáž a vyvážení je zdarma.

• Příslib spokojenosti Nokian Tyres platí pouze pro pneumatiky zakoupené u prodejce společnosti 
 Nokian Tyres, který je účastníkem programu.
• Pneumatiky se musí vrátit prodejci, u kterého byly zakoupeny.

• Podmínky mohou být změněny bez předchozího upozornění.
 Poslední revizi naleznete na www.nokiantyres.com.

Podmínky a omezení
Příslib spokojenosti Nokian Tyres:

Příslib spokojenosti 
Nokian Tyres

Drsná a rozmanitá fi nská krajina poskytuje ideální podmínky pro 
efektivní vývoj našich produktů.

V našich vlastních testovacích centrech ve městech Ivalo a Nokia 
simulujeme všechny extrémní jízdní podmínky, se kterými se mohou 
řidiči setkat v jakémkoliv ročním období. Vysoce moderní testovací 
vybavení, přesné nástroje a zkušení, kvalifi kovaní testující řidiči jsou 
zárukou, že vytváříme průkopnické produkty.

Pokud zákazník není z jakéhokoliv důvodu spokojen s novou 
sadou výrobků Nokian Tyres, má právo ji vyměnit za novou 

sadu pneumatik.

Pneumatiky Nokian Tyres vznikly, byly vyrobeny a testovány 
v náročných severských podmínkách. Nabízejí nejlepší výkon 
dokonce i v nejextrémnějších podmínkách.
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Přeložením této karty Nokian Tyres Satisfaction Promise (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 Satisfaction Promise (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

Adresa

Telefon

Zákazník

Adresa

Telefon E-mailová adresa

Značka vozu / model / rok výroby

Registrační číslo Počet ujetých kilometrů

Velikost pneumatiky / SI / LI / Model

T kód

DOT Hloubka vzorku (mm)

Popis škody / poznámky

  Náhradní pneumatika

Datum nákupu pneumatik Datum vrácení


