
Dożywotnia
Gwarancja

Oficjalny dystrybutor opon Evergreen:

Pieczątka serwisu

Doskonała jakość wykonania
Opony Evergreen wytwarzane są z wykorzystaniem 
najwyższych standardów produkcji, z użyciem 
wysoce zawansowanego technologicznie parku 
maszynowego i z wykorzystaniem materiałów 
najlepszej jakości. Dodatkowo, opony Evergreen 
przechodzą rygorystyczny proces testowy na każdym 
z etapów projektowania i produkcji. 
Z powyższych powodów, Evergreen jest całkowicie 
pewien jakości i niezawodności produkowanych 
przez siebie opon i może za nie gwarantować doży-
wotnio. 

Gwarancja Evergreen
• Evergreen wymieni każdą oponę, która okażę się
  wadliwa z powodu defektów powstałych na etapie
  produkcji lub w związku z użytym materiałem.
• Evergreen wymieni każdą oponę z nienaprawialnym
  uszkodzeniem powstałym w rezultacie normalnego
  użytkowania drogowego.
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Jak złożyć reklamację
Aby skorzystać z dożywotniej gwarancji i złożyć reklama-
cję po prostu zwróć oponę do dilera Evergreen od którego ją 
zakupiłeś. Diler wymieni oponę na nową z zastosowaniem 
ceny rabatowej.
Wysokość rabatu uzależniona jest od stopnia zużycia opony.

Rabaty naliczane są na podstawie poniższej skali:

Dożywotnia Gwarancja
Rejestracja
Aby aktywować swoją gwarancję, uzupełnij poniższy 
formularz: 

Wyłączenia z gwarancji

Dożywotnia gwarancja obejmuje wszelkie defekty opony 
powstałe podczas procesu produkcji lub z winy użytego 
materiału. Wyklucza ona uszkodzenia spowodowane przez: 

• Złe dopasowanie opon 
• Defekty techniczne w użytkowanym pojeździe
• Niezachowanie właściwego ciśnienia w oponach
• Przewożenie ładunków przekraczających normy danego 
  pojazdu
• Nieprawidłowe lub zbyt długie użycie łańcuchów 
  śniegowych
• Wykorzystanie w moto-sporcie 
• Niewłaściwy montaż opony
• Działanie siły wyższej, pożar, wandalizm, kradzież
• Wypadki drogowe i wynikające z nich następstwa 
• Użycie opony nie przystosowanej dla danego pojazdu
• Zbyt długi kontakt z kwasami, rozpuszczalnikami i olejami

Bezpieczeństwo użytkowania
Evergreen zaleca, aby kontrolować niżej wymienione 
kluczowe parametry użytkowe opon dzięki czemu zakupione 
opony będą mogły być wykorzystywane wydajnie i bezpiecz-
nie. 

Głębokość bieżnika 
Evergreen przyjmuje, że wartość 1,6 mm jest najczęściej 
stosowanym standardem określającym minimalną głębo-
kość bieżnika, przy której ogumienie powinno być wycofane 
z eksploatacji.
Evergreen zaleca wymianę ogumienia po osiągnięciu 
głębokości bieżnika wynoszącej:
    • 3 mm dla opon letnich
    • 4 mm dla opon zimowych

Ciśnienie w oponie
Ciśnienie opon powinno być sprawdzane regularnie i zawsze 
w momencie, kiedy opona jest zimna.

Zbyt niskie ciśnienie w oponach może spowodować:
    • Uszkodzenie struktury opon poprzez przegrzanie
    • Zwiększenie zużycia paliwa
    • Zmniejszenie przyczepności 
    • Nieregularne zużycie opony (boki bieżnika)
Zbyt wysokie ciśnienie w oponach może spowodować:
    • Zwiększenie prawdopodobieństwa wybuchu opony
    • Nieregularne zużycie opony (środek bieżnika)
    • Spadek komfortu użytkowania

Geometria kół
Geometria kół powinna być kontrolowana w regularnych 
odstępach czasowych. Źle ustawiona  geometria kół może 
skutkować nieregularnym i szybkim zużyciem bieżnika opon 
co prowadzi konieczności ich częstszej wymiany.
Regularnie sprawdzaj stan techniczny swoich opon 
zwracając uwagę na widoczne uszkodzenia takie jak 
przecięcia i wybrzuszenia na bokach lub czole opony. 
Jeśli zlokalizujesz uszkodzenie, możliwe jak najszybciej 
skontaktuj się ze swoim dilerem. 

Skala rabatu dla gwarancji dożywotniej

Wysokość pozostałego bieżnika Rabat

Więcej niż 80% Darmowa wymiana opony

60% - 80% 80%

40% - 60% 60%

20% - 40% 40%

Mniej niż 20% Brak rabatu

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

Dane klienta:
Imię i nazwisko:

Adres:

Kod pocztowy:

Telefon:

Email:

Dane auta:
Marka:

Model:

Nr rejestracyjny

Dane opon*:
Rozmiar:

Bieżnik:

Ilość:

Data sprzedaży:
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Uzupełnia diler*

Uzupełnia klient


