PIRELLI TYRE LIFE TAKUU
Takuuta sovelletaan Pirellin kesä- ja talvirenkaisiin, jotka ovat halkaisijaltaan vähintään 14", (paitsi Rkisarenkaat, jotka ovat kehitetty rata-ajoon). Renkaiden tulee olla hankittu kampanjaan osallistuvalta
Pirelli-jälleenmyyjältä. Luetteloa jälleenmyyjistä päivitetään jatkuvasti.
Takuut koskevat sinua, mikäli olet kuluttajansuojalain (38/1978) tarkoittamalla tavalla kuluttajana
ostanut yhden (1) PIRELLI merkkisen renkaan kampanjaan osallistuvalta Pirelli-jälleenmyyjältä ja olet
rekisteröitynyt alla olevan ohjeen mukaisesti.
Rekisteröidy osoitteessa www.pirelli.fi/tyrelife viimeistään kuukauden kuluessa ostokuitissasi
ilmoitetusta päivämäärästä.
Saat sähköpostin vahvistuksena rekisteröitymisestäsi.
***
Pirelli Tyre Life Takuu
Kattavuus
Takuu kattaa renkaan, joka on rikkoutunut johtuen tahattomasta vahingosta ajomatkan aikana (esim.
törmäyksessä jalkakäytävään, jalkakäytävän reunakivetykseen, tai tiessä olevaan kuhmuun tai
kuoppaan), eikä sitä ole mahdollista korjata, tai on ilmennyt rengasrikko, jota ei ole mahdollista korjata.
Kampanjaan osallistuva Pirelli-jälleenmyyjä vaihtaa rikkoutuneen renkaan veloituksetta, mikäli:
- renkaat ovat siinä ajoneuvossa, joka on ilmoitettu rekisteröinnin yhteydessä;
- kulutuspintaa on jäljellä vähintään 3 mm;
- rikkoutuminen on tapahtunut Suomessa
Vararenkaan vaihtaminen ja asennus toteutetaan pyynnöstä, mikäli se on mahdollista. Hinauksesta
vastaava taho vaihtaa rikkoutuneen renkaan vararenkaaseen, jolla ajoneuvo on varustettu. Palvelun
suorittaa Falck.
Rengasrikon tai rikkoutumisen sattuessa sinulla on mahdollisuus hinaukseen lähimmälle ohjelmaan
osallistuvalle Pirelli-jälleenmyyjälle, jonne on matkaa enintään 100 km. Hinauksen suorittaa Falck, ja
palvelun saat soittamalla maksuttomaan numeroon: 0800 411040. Palvelu on auki vuorokauden ympäri.
Jos vahinkopaikka on yli 100 km etäisyydellä kotipaikkakunnalta, tai mikäli ajoneuvo otetaan
korjattavaksi, mutta korjausta ei voida suorittaa saman päivän aikana, on sinulla oikeus Falckin
tarjoamiin lisäpalveluihin. Voit saada käyttöösi vakiovarusteisen vuokra-auton pienimmästä vuokraautoluokasta enintään 3 päivän ajaksi, ei kuitenkaan kauemmaksi aikaa kuin mitä oman auton korjaus
kestää. Polttoainekuluja, nk. omavastuuvähennystä, pysäköintikuluja, autolauttamaksuja, tietulleja,
yksisuuntaisen tien maksuja, siltamaksuja, jne. ei korvata. Vuokra-autokuluja korvataan korkeintaan 200
euroa sisältäen arvonlisäveron.

Mikäli vahinko on tapahtunut kauempana kuin 100 km kotipaikasta korvataan auton kuljettajalle ja
matkustajalle majoituskuluja korjauspaikkakunnalla auton korjauksen aikana enintään kaksi yötä ja
korkeintaan 80 euroa/henkilö/vuorokausi sisältäen arvonlisäveron. Mahdollisia ruokailu-, puhelin-, tms.
kuluja ei korvata.
Mikäli vahinko on tapahtunut kauempana kuin 100 km kotipaikasta korvataan auton kuljettajalle ja
matkustajalle matka yleisellä kulkuneuvolla economy-luokassa kotipaikkaan tai matkan kohteeseen
mikäli kustannukset eivät ylitä edellä mainittua vaihtoehtoa.
Takuu on voimassa yhden vuoden palvelun rekisteröinnistä lukien ja kattaa yhden toimenpiteen per
rengas. Toisin sanoen sinulla on takuun voimassaoloaikana oikeus enintään neljään (4) uuteen
renkaaseen. Voimassaolo ei ole riippuvainen ajettujen kilometrien määrästä.
Käyttö
Käänny kampanjaan osallistuvan Pirelli-jälleenmyyjän puoleen käyttääksesi takuuta.
Takuuta käyttääksesi sinun tulee pystyä voimassaoloajan esittämään rekisteröintiin käyttämäsi
ostoasiakirja, jonka tulee olla luettavassa ja hyvässä kunnossa.
Edellä mainitun asiakirjan esittämisen jälkeen jälleenmyyjä tarkastaa muiden takuun ehtona olevien
vaatimusten täyttymisen.
Takuun kattama rengas vaihdetaan viipymättä, mikäli tuote ei ole loppunut varastosta. Mikäli tuote on
varastosta loppu, sinulle tarjotaan toista ajankohtaa renkaanvaihtoa varten.

Takuu ei kata:
1. Kaupallisia ajoneuvoja; ajoneuvoja joita käytetään kilpailutarkoituksiin, hälytysajoneuvoina,
kaupallisiin tarkoituksiin tai vuokraukseen; yhteiskäytössä olevia ajoneuvoja;
maatalousajoneuvoja tai ajoneuvoja, joita käytetään yleisesti maastoajamiseen
2. Ajoneuvoja, jotka painavat yli 3.500 kg
3. Renkaita, jotka eivät ole Pirelli-merkkisiä
4. Vahinkotapahtumia, joista ei ilmoiteta kampanjaan osallistuvalle Pirelli-jälleenmyyjälle
5. Tyre pressure monitoring system -järjestelmää (TPMS) ja elektronisia laitteita, jotka liittyvät
renkaaseen
6. Virheellistä käyttöä, väärinkäytöksiä, laiminlyöntiä tai itseaiheutettua tahallista vahinkoa
7. Vahinkoja, jotka aiheutuvat ketjujen tai muun vastaavan ylimääräisen laitteen asentamisesta
renkaisiin
8. Vahinkoja, jotka voidaan korjata
9. Vahinkoja, jotka tapahtuvat Suomen rajojen ulkopuolella
***

***
Pirelli Tyre Life Takuu on Pirelli Tyre Nordic AB:n, Gustavslundsvägen 141, 167 14 Bromma, Ruotsi, ilman
erillistä veloitusta tarjoama vakiomuotoinen takuu, joka sovelletaan kuluttajansuojalain myyjän
virhevastuusäännösten lisäksi. Tyre Life -takuuta ei voi yhdistää muihin kampanjoihin. Pirelli Tyre Nordic
AB ei vastaa Falckin tai yksittäisten jälleenmyyjien toimista takuun aikana.
Kampanjan tarkoituksena on tarjota sinulle turvaa vahingon sattuessa. Pirelli kehottaa kuluttajia
ajamaan vastuullisesti sekä noudattamaan lakia.

