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• Zwrot opon musi nastąpić do 14 dni od daty zakupu opon.
• Wymagany jest oryginalny dowód zakupu opon (paragon, faktura).
• Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia  formularza zwrotu opon w ramach programu Nokian Tyres
 Satisfaction Promise.
• Gwarancja zadowolenia z opon Nokian Tyres dotyczy wyłącznie kompletu czterech opon o tym samym 
 modelu zakupionych i zamontowanych jednocześnie.
• Na wszystkich oponach musi być wyraźnie widoczny wskaźnik DSI (Cyfrowy Wskaźnik Zużycia bieżnika)
 o wartości osiem (8).
• Opony wybrane w zamian zwróconych opon Nokian Tyres muszą być tego samego rozmiaru, w takich 
 samych parametrach użytkowych.
• Wybrany przez klienta zastępczy komplet opon musi służyć do jazdy podczas tej samej pory roku
 (opony letnie można wymieniać na letnie, a zimowe na zimowe).
• Nabywca wymieniający opony Nokian Tyres na opony droższe winien jest uiścić różnicę cen zakupu u 
 sprzedającego.
• Nabywcy wymieniającemu opony Nokian Tyres na opony tańsze niż pierwotnie nabyte opony Nokian, 
 nie przysługuje zwrot różnicy w cenach zakupu opon.
• Montaż ogumienia i wyważenie kół są bezpłatne.

• Program Gwarancji zadowolenia z opon Nokian Tyres dotyczy wyłącznie ogumienia zakupionego u 
 sprzedawcy opon Nokian Tyres uczestniczącego w programie.
• Opony należy zwrócić w tym samym w którym dokonano zakupu opon.

• Warunki mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
 Najnowszą wersję zasad wymiany znajdziesz na www.nokiantyres.com.

Nokian Tyres Satisfaction Promise:
warunki i ograniczenia

Gwarancja zadowolenia z 
opon Nokian Tyres 

Surowy i zróżnicowany klimat Finlandii stanowi doskonałe warunki 
do rozwoju technologii opon.

W naszych własnych centrach w Ivalo i Nokia przeprowadzamy 
symulacje ekstremalnych warunków na drogach o każdej porze roku 
oraz w różnych warunkach pogodowych. Możemy się pochwalić 
nie tylko nowoczesnym sprzętem oraz dokładnymi instrumentami 
pomiarowymi. Również profesjonalizm i zaangażowanie naszych 
doświadczonych kierowców testowych jest gwarancją, że tworzymy 
produkty pionierskie. 

Jeżeli klient z jakichkolwiek powodów będzie niezadowolony z 
nowego kompletu ogumienia Nokian Tyres, może wymienić je 

na inny zestaw opon.

Opony Nokian Tyres zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane 
na dalekiej północy. Tam też testujemy nasze opony, w trudnych 
i nieprzewidywalnych warunkach pogodowych północnej 
Skandynawii.
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Przedstawiając tę Kartę Nokian Tyres Satisfaction Promise (zwaną dalej „Kartą”) wyrażam zgodę, aby firma Nokian Tyres s.r.o. z siedzibą 
pod adresem: Praga 4, V Parku 2336/22, kod pocztowy: 14800, Czechy, nr identyfikacji 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 Satisfaction Promise („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 firmą 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

  Nowe opony (wybór kupującego):

Data zakupu opon Data zwrotu


