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Příloha č. 1 ke Smlouvě 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

platné pro poprodejní trh v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Bulharsku, Chorvatsku, 

Srbsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Moldavsku a Rumunsku. 

 

Záruční doba uvedená v části P.3 platí pro pneumatiky vyrobené po 1. lednu 2018. 

Tato záruka se vztahuje na všechny dodávky originálních pneumatik vyrobených kteroukoliv ze 

společností ze skupiny Trelleborg spadajících do Business Area Trelleborg Wheel Systems (dále 

jen „TWS“) nebo jejím jménem pod značkou TRELLEBORG, MITAS, MAXIMO nebo CULTOR, 

které se používají v běžném zemědělském/lesnickém provozu, jak je uvedeno u jednotlivých 

výrobků označených originálním sériovým číslem. Nevztahuje se na pneumatiky, které nenesou 

značku TRELLEBORG nebo MITAS a není u nich vyznačen výrobní kód (měsíc/rok nebo 

týden/rok). 

 

1. Co zaručujeme  

1.1 Společnost TWS se zavazuje poskytnout majitelům/uživatelům v souvislosti s každou 

dodávkou pneumatik záruku za podmínek stanovených v těchto podmínkách.  

1.2 Pokud se jakákoliv pneumatika stane nepoužitelnou předtím, než je opotřebena na 20 % 

zbývající hloubky běhounu, v důsledku vadné konstrukce, zpracování nebo materiálu, 

bude vyměněna za ekvivalentní novou pneumatiku Trelleborg nebo Mitas na základě 

podmínek uvedených v části „Záruční doba a poměrná část“ na následující straně. Toto 

krytí je omezeno na dobu životnosti původního použitelného běhounu nebo na dobu 

uvedenou v tomto dokumentu, podle toho, co nastane dříve. Tato záruka se vztahuje na 

náhradní pneumatiky. 

2. Výluky  

Tato záruka se nevztahuje na následující příčiny nebo podmínky: 

• Nebezpečí na poli nebo na silnici (např. propíchnutí, poškození strništěm, protržení 

v důsledku nárazu, trhlina nebo odtržení části běhounu, žebra nebo ramene); 

• Poškození v důsledku: 

• u pneumatik pro zemědělství: použití pro nezemědělské účely, například těžba 

dřeva nebo průmyslový provoz;  

• nesprávné použití, například pokud rozměr a rozsah zatížení pneumatiky 

neodpovídá specifikaci výrobce zařízení, nebo nesprávné použití; 

• zjevné přetížení nebo nesprávný tlak v pneumatikách nebo nepřiměřené 

používání, provoz při nadměrné rychlosti; 

• Opotřebení běhounu nebo selhání pneumatiky v důsledku nesprávné montáže, 

demontáže, poškození ráfku, prokluzu ráfku, nesouososti kola, nevyváženosti sestavy 

pneumatika/kolo, nesprávné montáže nebo nesprávného vyvážení sousedních 
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pneumatik nebo jiných podmínek, závad nebo vlastností vozidla, porušení nebo 

jakéhokoliv mechanického problému, úniku kapalné náplně, poškození řetězu;  

• Nesprávná oprava nebo nesprávné vložení těsnicího, vyrovnávacího nebo plnicího 

materiálu; 

• Úmyslná změna vzhledu nebo fyzických vlastností pneumatiky; 

• Poškození při montáži nebo stav způsobený stárnutím nebo nesprávným skladováním 

(kontrola poškození způsobeného ozónem nebo povětrnostními vlivy); 

• Pneumatiky použité s nevhodnými dušemi/ráfky, prasklým nebo pokrouceným patním 

lankem; 

• Nedodržení některého z níže uvedených bodů „Povinností majitele-uživatele“  

a poškození v důsledku nepřiměřené užití vozidla, jeho vymrštění, nehody, kolize, 

požáru nebo vandalismu. 

• Problémy s vibracemi způsobenými koly nebo nesprávnou kombinací pneumatiky  

a ráfku při montáži (pokud ji neprovedla společnost TWS).     

3. Záruční doba na zemědělské a lesnické pneumatiky a poměrné procento na 

poprodejních trzích 

Záruční doba na ráfky, duše a pneumatiky pro speciální použití (např. pneumatiky 

pro rolby) 

(Maximální záruční doba se může v jednotlivých zemích lišit) 

3.1   Na pneumatiky značky TRELLEBORG maximálně 6 (šest) let od týdne a roku výroby (který 

je vyznačen na bočnici pneumatiky). 

Na pneumatiky značky MITAS maximálně 5 (pět) let od týdne a roku výroby (který je 

vyznačen na bočnici pneumatiky). 

Na pneumatiky značek MAXIMO a CULTOR maximálně 4 roky od týdne a roku výroby 

(který je vyznačen na bočnici pneumatiky). 

Cena výměny: aktuální cena náhradní pneumatiky se vynásobí příslušným poměrným 

procentem („procento opotřebení běhounu“) popsaným níže.  

Výpočet „procenta opotřebení běhounu“ (určí obchodní zástupce TWS): 

• Hloubka běhounu se měří ve středu pneumatiky. 

• Procento opotřebení pneumatiky (procento opotřebení) = 100 - (RTD/OTD)*100  

• RTD = zbytková hloubka běhounu v době kontroly 

• OTD = původní hloubka běhounu nové pneumatiky 

3.2  Záruční doba na pneumatiky pro harvestory značky Trelleborg 

Maximálně 6 (šest) let na pneumatiky značky Trelleborg, počítáno od týdne výroby nebo 

dokladu o koupi (musí být přiložen k formuláři žádosti). Procento vracené částky 

v závislosti na stáří pneumatiky nebo zbývající hloubce běhounu. Zbývající hloubka 

běhounu musí být použita jako referenční hodnota pro vrácení peněz v případě, že je 

procento nižší než procento odpovídající roku provozu. 
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Stáří pneumatik  Vrací se  

1-2 Při opotřebení pod 25 %100 % 

   3     80 % 

   4     60 % 

   5     40 % 

   6     20 % 

3.3  Záruční doba na pneumatiky pro harvestory značky Mitas 

Maximálně 5 (pět) let na pneumatiky značky Mitas, počítáno od týdne výroby nebo dokladu 

o koupi (musí být přiložen k formuláři žádosti). Procento vracené částky v závislosti na stáří 

pneumatiky nebo zbývající hloubce běhounu. Zbývající hloubka běhounu musí být použita 

jako referenční hodnota pro vrácení peněz v případě, že je procento nižší než procento 

odpovídající roku provozu. 

Stáří pneumatik  Vrací se  

1 Při opotřebení pod 25  % 100 % 

   2     80 % 

   3     60 % 

   4     40 % 

   5     20 % 

  

3.4  Záruční doba na duše a pneumatiky pro speciální použití (např. pneumatiky pro sněžné 

rolby) 

       Maximálně 6 (šest) let. Procento vracené částky se vypočítá podle stáří. 

Stáří duší   Vrací se  

1-2    100 % 

   3-4     70 % 

   5-6     50 % 

   >6     0 % 

3.5  Záruční doba na ráfky: 

      2 (dva) roky od data výroby nebo dokladu o koupi. 

Podrobné podmínky jsou popsány v Příloze č. 1 k těmto Záručním podmínkám: 

„PODMÍNKY OMEZENÉ ZÁRUKY NA RÁFKY A KOLA“. 

4. Společnost TWS neodpovídá za náhodné nebo následné škody jakéhokoliv druhu, ztrátu 

času nebo ztrátu používání vozidla nebo nepříjemnosti, které nejsou důsledkem technické 

závady pneumatik. Neposkytují se žádné další záruky, výslovné ani implicitní, včetně záruk 

prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost TWS odpovídá za škody způsobené 
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třetím stranám pouze tehdy, pokud tyto škody přímo souvisejí s technickou závadou 

pneumatik, a to přímo nebo prostřednictvím své referenční pojišťovny. Společnost TWS 

a/nebo pojišťovna si vyhrazují právo ověřit existenci odpovědnosti za vzniklé škody. 

5. Povinnost vlastníka – uživatele 

Povinností vlastníka – uživatele je provozovat pneumatiky v rámci limitů zatížení a rychlosti 

při tlaku vzduchu při chladné teplotě, které TWS uvádí v technické příručce pro zatížení  

a rychlost podle individuální velikosti, typu a nosnosti pneumatiky, a udržovat správně 

seřízená kola. 

V případě úpravy výše plnění na základě nároku musí původní vlastník – uživatel předložit 

pneumatiku autorizovanému prodejci nebo distributorovi TWS, vyplnit a podepsat formulář 

pro úpravu výše plnění na základě nároku a zaplatit příslušnou cenu výměny, daně  

a servisní poplatky za novou, aktuálně ekvivalentní pneumatiku Trelleborg. 

 

Společnost TWS neodpovídá za žádné jiné záruky, která nejsou obsaženy v těchto 

podmínkách.  

 


