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• Returneringen skal udføres inden for 14 dage fra indkøbsdatoen.
• Den originale kvittering er nødvendig.
• Kunden skal udfylde returneringsformularen sammen med dækforhandleren.
• Nokian Tyres tilfredshedsgaranti gælder kun for et sæt dæk af samme model, købt og monteret på 
 samme tidspunkt.
• Tallet otte (8) skal være helt synligt på DSI (Driving Safety Indicator)-systemet på samtlige dæk.

• Kundens valgte sæt dæk skal være af den samme størrelse som det returnerede sæt, eller i det 
 mindste til det samme køretøj og til de samme fælge.
• Kundens valg af erstatningsdæk skal være egnet til den samme årstid
 (sommer til sommer, vinter til vinter).
• Hvis kundens valgte erstatningsdæk er dyrere end de oprindelige dæk, skal han/hun betale ekstraprisen.
• Hvis kundens valgte erstatningsdæk er billigere end de oprindelige dæk, vil han/hun få forskellen i pris 
 udbetalt.
• Montering og afbalancering er gratis.

• Nokian Tyres tilfredshedsgaranti gælder kun for dæk købt hos Nokian Tyres-dækforhandlere, som 
 deltager i programmet.
• Dækkene skal returneres til den forhandler, de blev købt hos.

• Betingelserne kan ændres uden varsel.
 Se www.nokiantyres.com for den seneste udgave.

Betingelser og begrænsninger for
Nokian Tyres tilfredshedsgaranti:

Nokian Tyres 
tilfredshedsgaranti

Den barske og varierede natur Finland giver de perfekte betingelser 
for dæk udvikling.

På vores egne testcentre i Ivalo og Nokia, simulere vi køre ekstremer 
på alle årstider og under alle mulige forhold. Ud over vores moderne 
testudstyr og præcise instrumenter, den fi ntunet professionalisme og 
kompetence af vores praktiseres testkørere også sikre, at vi skaber 
banebrydende produkter.

Hvis kunden af en eller anden grund ikke er tilfreds med det 
nye sæt Nokian Tyres-dæk, har han/hun ret til at udskifte dem 

med et nyt dæksæt.

Nokian Tyres-dæk er opfundet, udviklet og testet  under de 
krævende nordiske forhold. De tilbyder den bedste ydeevne, 
selv under de mest ekstreme forhold.
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Ved at indsende dette Nokian Tyres Satisfaction Promise-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, identifikationsnummer 457 94 375, registreret i det virksomhedsregister, 
der opbevares i den kommunale retskreds i Prag, fil 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 Satisfaction Promise (”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

  Erstatningsdæk

Dato for køb af dæk Returdato


