VILKOR FÖR ATT ERHÅLLA YOKOHAMAS DÄCKGARANTI
1. Vid ett inköp av minst två YOKOHAMA-däck personbilar, SUV, 4x4 eller VAN, får du YOKOHAMAS
däckgaranti. YOKOHAMA ger garanti för däck som är monterade på fordon registrerade på
däckgaranti. Fordringar på YOKOHAMAS däckgaranti kan inte överlåtas.
Däck som är godkända för YOKOHAMAS däckgaranti är:
• Vinterdäck
• Sommardäck
YOKOHAMAs däckgaranti gäller för alla däck som är inköpta hos en YOKOHAMA återförsäljare
i Sverige.

2.
•

Försäkringstagare: Ägare eller förare av fordonet med de försäkrade däcken.

•

Försäkrat däck: Denna term omfattar alla däck som är inhandlade hos en av Yokohama
auktoriserad däckåterförsäljare som är godkänd för personbilar och transportbilar upp
till sammanlagt 3,5 ton och är monterade på fordonet.

•

Däckskada: En däckskada inkluderar följande händelser: Skada på det försäkrade däcket
genom påkörning eller överkörning av ett objekt (motkörning inkluderat) samt genom
skador uppkomna av att köra över ett spetsigt föremål.

•

Vandalism: Vandalism uppkommer om en tredje person förstör eller skadar det
försäkrade däcket med avsikt.

•

Område: YOKOHAMAS däckgaranti är giltig inom Sveriges gränser.

3. Registrering för YOKOHAMAS däckgaranti skall göras på den särskilda webportalen för
detta (http://www.yokohama.se) Endast kompletta dokument inkomna inom fyra veckor efter
inköpsdatum beaktas för registrering.

4. Inom de första 36 veckorna efter inköpsdatum, erhåller du full eller delvis ersättning enligt
originalfakturan för däcket, förutsatt att du köper ett nytt Yokohamadäck. Garantin gäller inte
om däcket redan satt monterat vid inköpet av bilen. YOKOHAMAS däckgaranti gäller då däcket
gått sönder eller vandaliserats. Återbetalningen sker direkt till kunden enligt villkoren i följande
ersättningstabell:
Månad från
inköpstillfället

0-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16-18

19-24

25-30

31-36

Kompemsation
av initialfakturan
i%

100%

85%

75%

65%

55%

45%

35%

25%

15%

Garantiägaren måste kunna tillhandahålla bevis på de fakta som påståendet av däckskada är
baserat på.
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5. Kostnad för arbete i samband med utbyte av det skadade däcket mot ett nytt, omfattas inte
inom ramen för däckgarantin, till exempel balansering eller andra tjänster. Endast direkta
däckinköpskostnader återbetalas utifrån det ersättningsspann som nämns under 4.

6. För att bevilja ersättning är det obligatoriskt att fylla i skadeanmälningsformuläret helt inom
fyra veckor efter det att ersättningsdäcket har köpts och att återföra det skadade däcket
till återförsäljaren för lagring. Vid vandalism är det obligatoriskt att göra en polisanmälan.
För att bevisa skadan på däcket måste garantiägaren ta ett foto av det skadade däcket.
Sammanfattningsvis ska följande dokument skickas till Yokohama Scandinavia AB,
Gustavslundsvägen 135:5Tr 16715 Bromma, inom fyra veckor efter inköpet av ersättningsdäck
(enligt poststämplingsdatum): fakturakopior för skadade däck samt för ersättningsdäck,
som bekräftar skadan. YOKOHAMA förbehåller sig rätten att samla in de skadade däcken
hos återförsäljaren inom fyra veckor efter inköpet av ersättningsdäcken.

7. Återbetalning beviljas inte:

8.

•

om skadorna direkt eller indirekt orsakas av upplopp, civila störningar, krig, force
majeure, jordbävningar eller kärnkraft.

•

om försäkringsgivaren medvetet orsakar skadan. Om grovt oaktsamma handlingar har
lett till skadorna har YOKOHAMA rätt att sänka sin betalning i lämplig utsträckning.
Garantiägaren är ansvarig för att bevisa att hans handlingar inte varit grovt försumliga.

•

om skadorna orsakades av deltagande i motorsportsevenemang eller fordonstester
eller annan användning, som terrängkörning, överstiger detta den normala användningen

•

för kostnader som normalt skulle täckas av garantiägaren, som bränsle, försäkring,
hyrbil eller vägavgift.

•

för kostnader relaterade till montering / demontering / balansering och återvinning av
däcket.

•

för skador i samband med typiskt slitage på däcket.

•

för skador på fälgarna.

•

för skador som orsakats av en olycka eller stöld, som måste täckas av den andra
partens fordonsansvarsförsäkring eller av din egen skadeförsäkring.

•

om en obehörig förare har använt fordonet. En förare kommer att anses vara obehörig
om de använder ett fordon utan garantiägarens samtycke eller om de inte har ett giltigt
körkort.

via internet. Pågående ansökningar om återbetalning påverkas inte av denna händelse.

9. Om några delar av dessa villkor skulle vara eller bli ogiltiga ska detta inte påverka de övriga
bestämmelserna.
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Sekretessavtal
Genom att lämna in mina personuppgifter och inköpsbevis accepterar jag härmed lagring och
behandling av dessa uppgifter i syfte att genomföra kontrakt. Om jag också gav mitt samtycke till
att använda mina uppgifter för reklamändamål, kan YOKOHAMA Sverige när som helst informera
mig om sina produkter. Uppgifterna kommer inte att användas för något syfte utanför YOKOHAMA
Sverige. När som helst har jag rätt att få information om mina sparade data eller kräva att mina
data raderas.
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