INFORMACIJA PADANGŲ NAUDOTOJAMS

„Dunlop“ lūkesčių atitikties garantija
Pirkite neabejodami
Ši garantija – tai įrodymas, kad jūsų lūkesčiai mums labai
svarbūs!
„Dunlop“ lūkesčių atitikties garantija, apimanti motociklams skirtas „Dunlop“ padangas
„SportSmart2 MAX“, „RoadSmart III“, „StreetSmart“, „TrailSmart MAX“, „Elite 4“ ir „American
Elite“, suteiks didžiulį pranašumą – jei jūs nesate patenkinti įsigytomis šių modelių „Dunlop“
padangomis, mes pakeisime jas naujomis pagal toliau nurodytas sąlygas. „Dunlop“ lūkesčių
atitikties garantija leidžia jums neabejoti savo pasirinkimu.
Sąlygų santrauka pateikta toliau
- Pagal šią garantiją grąžinti galima „SportSmart2 MAX“, „RoadSmart III“, „StreetSmart“,
„TrailSmart MAX“, „Elite 4“ ir „American Elite“ modelių padangas.
- Užsiregistruoti internetu reikia ne vėliau kaip per 7 dienas nuo padangų įsigijimo datos.
Padangas leidžiama grąžinti per 21 dieną nuo tos datos, kada padangų naudotojas
užsiregistravo internetu.
- Registruojantis internetu reikės mokėjimo įrodymo, todėl išsaugokite kvitą arba kitą pirkimo
dokumentą kaip pirkimo įrodymą. Internetinės registracijos patvirtinimo e. laiškas laikomas
registracijos įrodymu ir, norint grąžinti arba pakeisti padangas, kartu su sąskaita faktūra
/ kvitu turi būti parodytas pardavėjui.
- Pranešimas apie pretenziją, kurio formą jums pateiks pardavėjas, turi būti užpildytas ir
pasirašytas padangų naudotojo, grąžinančio padangas, ir pardavėjo.
- Vienas padangų naudotojas gali grąžinti ne daugiau nei vieną 2-jų padangų komplektą per
metus.
- Montavimo mokesčius ir pridėtines išlaidas už kito modelio padangų permontavimą arba
grąžinimą turi padengti padangų naudotojas.

Ši garantija galioja tik jeigu:
- padangos buvo įsigytos iš „Dunlop“ padangų pardavėjo, kuris dalyvauja „Dunlop“ lūkesčių
atitikties garantijos programoje, ir buvo jo sumontuotos;
- garantija galioja tik grąžinant abiejų padangų komplektą (negalima grąžinti tik vienos
padangos);
- užsiregistravote internetu per 7 dienas nuo padangų įsigijimo datos, o padangas grąžinate
arba keičiate per 21 dieną nuo registracijos internetu datos;
- abi sumontuotos padangos yra to paties „Dunlop“ modelio, nurodyto pirmiau;
- grąžinamos padangos nėra nusidėvėjusios daugiau kaip 1 mm, palyginti su originaliu
protektoriaus gyliu;
- grąžinamos padangos neturi jokių fizinių pažeidimų (įbrėžimų ir pan.) ir buvo nenaudotos
varžybose ar kitose lenktynėse.
- PASTABA: norėdamas grąžinti įsigytas padangas, padangų naudotojas turi pateikti a)
internetinės registracijos e. laišką, įskaitant datą; b) padangų įsigijimo įrodymą (sąskaitą
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faktūrą); c) užpildytą pretenzijos formą (kurią galima rasti registracijos tinklalapyje, reikia
išspausdinti ir užpildyti grąžinant padangas pardavėjui).

Baigiamosios pastabos
„Dunlop“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo keisti taisykles ir (ar) atšaukti
akciją arba bet kurį akcijos aspektą.
Ši „Dunlop“ lūkesčių atitikties GARANTIJA taikoma kartu su „Dunlop Tires“
standartinėmis sąlygomis ir sąlygomis, kurias gali nustatyti „Dunlop“ padangų
pardavėjas. Dėl šių sąlygų kreipkitės į „Dunlop“ padangų pardavėją. Garantija
neapriboja jūsų kaip galutinio naudotojo teisių, nustatytų įstatymais arba standartinėmis
Goodyear Dunlop Tires Baltic OU sąlygomis.
Šią garantiją teikia Goodyear Dunlop Tires Baltic OU.
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