INFORMĀCIJA KLIENTIEM

Dunlop apmierinātības garantija
Pērc ar pārliecību
Ar šo garantiju mēs parādām, ka jūsu apmierinātība mums ir
svarīga.
Iesaistoties mūsu Dunlop apmierinātības garantijas programmā ar Dunlop MC riepām:
SportSmart2 MAX, RoadSmart III, StreetSmart, TrailSmart MAX, Elite 4 un American Elite, jūs
varat tikai iegūt: Ja neesat apmierināts ar iegādātajām Dunlop MC riepām, mēs saskaņā ar
zemāk aprakstītajiem noteikumiem preci apmainīsim. Dunlop apmierinātības garantija
paredzēta, lai jūs varētu pirkt ar pārliecību.
Zemāk aprakstīto noteikumu kopsavilkums
- Atgriešanai vai nomaiņai kvalificējas riepu modeļi SportSmart2 MAX, RoadSmart III,
StreetSmart, TrailSmart MAX, Elite 4 un American Elite.
- Septiņu dienu laikā no iegādes dienas jāreģistrējas tiešsaistē. Programmā iekļautās riepas
jāatgriež 21 dienas laikā no patērētāja reģistrācijas brīža tiešsaistē.
- Tiešsaistes reģistrācijai būs nepieciešams maksājumu apliecinošs dokuments, tādēļ, lūdzu,
kā pirkuma pierādījumu saglabājiet kvīti vai citu dokumentu. Tiešsaistes reģistrācijas e-pasta
apstiprinājums būs reģistrācijas apliecinājums, un tas jāuzrāda dīlerim riepu
atgriešanas vai maiņas gadījumā kopā ar rēķinu/kvīti.
NB! Ja klients vēlas riepas atdot atpakaļ, viņam jāiesniedz: a) e-pasta apstiprinājums ar datumu
par tiešsaistes reģistrāciju, b) pirkuma apliecinājums (rēķins), c) aizpildīta pieteikuma forma
(atrodama tiešsaistes reģistrācijas vietnē, jāizdrukā un jāaizpilda pirms riepu atdošanas atpakaļ
riepu pārdevējam, pārdevējs aizpildīs savu šīs pieteikuma formas daļu).
- Viens patērētājs gada laikā var atgriezt ne vairāk kā vienu riepu komplektu, kas sastāv no
divām riepām.
- Klients sedz montāžas maksu, kā arī papildu izmaksas par nomaiņu uz citu modeli vai
atgriešanu.

Garantija ir spēkā tikai tad, ja:
- Riepas iegādātas un montētas pie Dunlop dīlera, kurš piedalās Dunlop apmierinātības
garantijas programmā.
- Garantija ir spēkā tikai tad, ja tiek atgriezts pilns divu riepu komplekts (vienas riepas
atgriešana nav iespējama).
- Reģistrācija tiešsaistē veikta 7 dienu laikā no iegādes dienas un atgriešana vai nomaiņa notiek
21 dienas laikā no tiešsaistes reģistrācijas dienas.
- Abas montētās riepas ir tāda paša Dunlop modeļa, kā norādīts iepriekš.
- Atgriezto riepu nodilums nepārsniedz 1 mm no protektora sākotnējā dziļuma.
- Atgrieztajām riepām nav fizisku bojājumu (skrāpējumi utml.) un tās nav izmantotas sacensībās
vai cita veida sacīkstēs.
Visi dokumenti (e-pasts, pieteikuma forma, čeks/rēķins) ir parādīti riepu pārdevējam
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Beigu piezīmes
Dunlop rezervē tiesības mainīt noteikumus un/vai jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma
atcelt reklāmas pasākumu un jebkuru tā noteikumu.
Dunlop apmierinātības īpašā GARANTIJA tiek piemērota kā Dunlop Tires Standarta
noteikumu & nosacījumu un Dunlop dīlerim piemēroto noteikumu un nosacījumu
papildinājums. Sīkāku informāciju vaicājiet savam Dunlop dīlerim. Garantija nav
paredzēta jūsu kā tiesību aktos vai Dunlop Tires standarta noteikumos un nosacījumos
paredzēto patērētāja tiesību ierobežošanai Goodyear Dunlop Tires Nordic.
Šo garantiju sastādīja Goodyear Dunlop Tires Nordic.
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