
LIETOJIET MICHELIN RIEPAS  
AR MIERĪGU SIRDI

GARANTIJA PRET NEJAUŠIEM BOJĀJUMIEM 

Uz visām MICHELIN zīmola lauksaimniecības tehnikas un agrorūpniecības riepām (Compact Line), 
kuras nopirktas 2020. gadā, attiecas garantijas pret nejaušiem bojājumiem nosacījumi.

Ja ekspluatācijas laikā riepas tiks nejauši sabojātas, Michelin atlīdzinās ar riepām saistītos 
izdevumus atbilstoši turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.
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GARANTIE
DOMMAGESNEJAUŠS BOJĀJUMS

Katrai Compact Line lauksaimniecības 
vai agrorūpniecības riepai ar pilniem 
identifikācijas numuriem, kas iegādāta pēc 
01.01.2020. un tiek izmantota normālos 
apstākļos un saskaņā ar Michelin apkopes 
ieteikumiem un drošības pasākumiem, 
ir segums pret nejaušiem bojājumiem 
(nejaušiem lokalizētiem bojājumiem, 
neatkārtotiem un neremontējamiem 
bojājumiem, ko izraisījis trieciens, sānu 
sienas caurdūrums, vainaga caurdūrums) 
saskaņā ar šīs garantijas noteikumiem 
un nosacījumiem. Pirkuma datums ir 
dokumentēts jaunā aprīkojuma pārdošanas 
rēķinā vai jaunas riepas iegādes rēķinā. Ja 
pirkuma pierādījumu nevar dokumentēt, 
riepas vecums tiek noteikts, pamatojoties 
uz tās ražošanas datumu (TIN).

Šī garantija attiecas uz riepām, kas 
iegādātas laikā no 2020. gada 1. janvāra  
līdz 31. decembrim.

Ja Michelin veiktajā riepas izpētē tiek 
parādīts, ka Michelin zīmola Compact Line 
lauksaimniecības vai agrorūpniecības riepa 
ir kļuvusi neizmantojama nejauša bojājuma 
dēļ, riepa tiek aizstāta un atlikusī summa, 
kuru maksā īpašnieks, tiek aprēķināta, 
pamatojoties uz procentuālo vērtību, kas 
noteikta atbilstoši iepriekšējās tabulas 
rādījumiem un reizināta ar jaunas riepas 
mazumtirdzniecības cenu nomaiņas laikā. 
Iepriekš minētais attiecas arī uz noņemtām 
riepām.

Ja šāda riepa vairs nav pieejama, to var 
aizstāt ar citu ekvivalenta izmēra, slodzes 
un ātruma indeksa Michelin riepu. Ja nav 
identiskas riepas nomaiņai, sazinieties ar 
Michelin tehniskās daļas un pārdošanas 
pārstāvi, lai saņemtu papildinformāciju.

Šī garantija neaptver riepas montāžas 
izdevumus, ceļa un citus saistītos 
izdevumus.

Šī garantija neaptver riepas, kas 
kļuvušas neizmantojamas šādu  
iemeslu dēļ:

-  riepu izmantošana uz īpaši agresīviem 
laukiem vai ceļiem ar vairākām un 
atkārtotām agresīvām ietekmēm pret 
riepas vainagu vai sānu sienu (piemēram, 
akmeņainos laukos);

-  nepienācīga riepu apkope;
-  nepienācīgi izmantošanas apstākļi, 

piemēram, pārslodze vai pārmērīgs 
ātrums;

-  izmantošana ar nepiemērotiem lokiem: 
pārāk šauri, bojāti vai nepareizi uzstādīti 
loki;

-  nepareizs gaisa spiediens riepās;
-  nepienācīgs riepu remonts;
-  negadījums, degšana, ķīmiska korozija, 

piesārņojums, riepas izmainīšana vai 
vandālisms;

-  riepas izmantošana, piemēram, ar riepas 
pildvielām, blīvējumiem, balansēšanas 
produktiem un balastu;

-  transportlīdzekļa nepareiza mehāniskā 
regulēšana, piemēram, nekvalitatīva 
riteņu salāgošana; 

-  klimatisko faktoru vai ozona ietekme.

Šī garantija nenodrošina kompensāciju 
par zaudēto laiku, neērtībām, 
transportlīdzekļa dīkstāvi vai citiem 
izrietošiem kaitējumiem.

Lai pieteiktu prasību, sazinieties ar savu riepu izplatītāju.
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                                     ATLIKUSĪ DAĻA JĀAPMAKSĀ ĪPAŠNIEKAM (1)(2)

PIRMAIS BEZ MAKSAS(2) 25 % BEZ MAKSAS(2)

OTRAIS 25 % 50 % 100 %

TREŠAIS 50 % 75 %

CETURTAIS 75 % 100 %

PIEKTAIS 100 %

(1)  Atlikusī summa, kas jāmaksā īpašniekam (bez atlikušās bilances), tiks aprēķināta, pamatojoties uz procentuālo vērtību, kas norādīta iepriekšējā tabulā, reizinātu ar jaunas riepas tirgus cenu riepas nomaiņas laikā.
(2)  Visus riepas uzstādīšanas, ceļa un citus saistītos izdevumus sedz Klients.




