
JAKOŚĆ WYKONANIA,
KTÓREJ MOŻESZ BYĆ

PEWIEN.

FORMULARZ ZAKUPU

Więcej informacji na:
evergreentyre.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
dealera* w celu prowadzenia procesu reklamacyjnego.

Pieczęć firmowa sprzedawcy:

Data zakupu

DEALER / SPRZEDAWCA

Nazwa Firmy
Adres

Telefon

KLIENT / UŻYTKOWNIK

Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
Adres E-Mail

SAMOCHÓD

Marka
Numer rejestracyjny
Stan licznika

OPONY

Rozmiar opon
Model opon
Rok Produkcji Ilość



GWARANCJA SATYSFAKCJI
14-DNI

WARUNKI I OGRANICZENIA DLA GWARACJI
SATYSFAKCJI 14-DNI EVERGREEN TYRES

W ten sposób uzyskasz prawo do zwrotu opon
w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Evergreen to nowy produkt jakości premium z 
segmentu opon ekonomicznych, wyproduko-
wany w Chinach i posiadający opinię jednej z 
najbardziej ekscytujących nowości branży 
oponiarskiej.

Opony Evergreen są produkowane w dużej, 
nowoczesnej, wysoce zaawansowanej techno-
logicznie fabryce. Nacisk na rygorystyczną 
kontrolę jakościw połączeniu z inwestycją 
ponad 500 milionów dolarów (od 2015 roku) w 
sprzęt do produkcji opon i zaplecze badawczo-
-rozwojowe pozwoliły uzyskać świetny produkt 
końcowy  w postaci opon podbijających serca 
kierowców na całym świecie!

W branży istnieje opinia, że wątpliwe jest, czy 
w Chinach produkowana jest opona lepszej 
jakości.

Evergreen Tyre Polska  jest tak pewna jako-
ści oferowanych przez siebie produktów, że 
daje Państwu możliwość przetestowania 
swoich opon w postaci:

GWARANCJI SATYSFAKCJI 14-DNI

Jeżeli w ciągu pierwszych 14 dni użytkowa-
nia opon Evergreen uznasz, iż nie spełniają 
one Twoich oczekiwań możesz wymienić je 
u swojego dilera na inny komplet opon bez 
żadnych konsekwencji!

My jesteśmy przekonani, że będziesz zado-
wolony z wyboru opon Evergreen.

• Warunkiem koniecznym zwrotu 
opon jest rejestracja zakupu 
zgodnie z instrukcją „PROSTE4 
KROKI” w ciągu 14 dni od daty 
zakupu.

• Warunkiem koniecznym jest 
przedstawienie dokumentu 
potwierdzającego zakup.

• Zwrot/wymiana musi nastąpić 
nie później niż 14 dni od daty 
zakupu.

• Zwrot/wymiana może mieć 
miejsce jedynie  w serwisie, w 
którym opony zostały zakupione.

• Gwarancja zadowolenia dotyczy 
tylko kompletu opon kupionych i 
zamontowanych w tym samym 
czasie i do jednego samochodu.

• Ubytek głębokości bieżnika opon 
nie może przekroczyć 0,4 mm w 
stosunku do opon nieużywanych, 
na wszystkich 4 oponach.

• Gwarancja satysfakcji 14-dni 
Evergreen Tyre obejmuje opony 
zakupione w okresie od 01.02.2020 
- 30.10.2020.

• Nowy komplet opon musi być 
przeznaczony do użytkowania w 
tej samej porze roku jak zwracane 
(letnie na letnie, zimowe na 
zimowe).

• Jeżeli nowy wybrany przez klienta 
komplet opon jest droższy od 
zwracanych, klient musi dopłacić 
różnicę.

• Jeżeli nowy wybrany przez klienta 
komplet opon jest tańszy od 
zwracanych, różnica powinna 
zostać wypłacona klientowi.

• Montaż i wyważenie nowego 
kompletu opon klient otrzymuje 
za darmo.

• Nowy komplet opon w ramach 
musi być identyczny co do rozmia-
ru jak zwracane opony.

• Wymiana/zwrot może mieć 
miejsce tylko i wyłącznie w 
serwisie w którym opony zostały 
kupione.

•  Warunki mogą ulec zmianie.

• Aktualna lista i warunki na 
www.evergreentyre.pl

JAK TO DZIAŁA?
TO „PROSTE 4 KROKI”:

KROK 1 Kup opony Evergreen u najbliższego dealera.

KROK 3 Wypełnij formularz zakupu znajdujący się na 
odwrocie.

KROK 2 Odbierz potwierdzenie zakupu – paragon, 
fakturę lub inny dowód wydany przez dealera. 
(wymóg konieczny – data zakupu na potwierdzeniu)

KROK 4 Wyślij skan lub zdjęcie dowodu zakupu oraz 
formularza zakupu na adres:

info@evergreentyre.pl
(w tytule maila podaj swoje imię i nazwisko oraz 
rozmiar i nazwę bieżnika opon)


