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ZIMA 2021/2022

Producent: APOLLO

Alnac 4G Winter

Producent: BARUM

GRUPA APOLLO VREDESTEIN

Aspire XP Winter

GRUPA CONTINENTAL

Polaris 3

Polaris 3 4X4

SnoVanis 2

SnoVanis 3

Producent: BRIDGESTONE

Blizzak DM-V2

Polaris 5

SnoVanis

Blizzak LM001

Blizzak LM001EVO

GRUPA BRIDGESTONE

Blizzak DM-V3

INTERCARS.COM.PL
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Producent: BRIDGESTONE

GRUPA BRIDGESTONE

Blizzak LM005

Blizzak LM005 DG

Blizzak LM18C

Blizzak LM25

Blizzak LM25-1

Blizzak LM25-4

Blizzak LM32

Blizzak LM500

Blizzak LM80

Blizzak LM80 EVO

Blizzak W810

DriveGuard Winter

INTERCARS.COM.PL

Blizzak W995
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ZIMA 2021/2022

Producent: COLLIN’S

OPONY BIEŻNIKOWANE

Cargo Ice

Cargo Van 2

Nordic

Nordic 4x4 / Winter 4x4 Nordic

Nordic Plus

Winter Extrema

Winter Extrema C2

Winter Extrema EVO

Producent: CONTINENTAL

GRUPA CONTINENTAL

4x4WinterContact

ContiCrossContact Winter

ContiWinterContact TS 760

ContiWinterContact TS 780

ContiWinterContact TS 790

ContiWinterContact TS 790 V

ContiWinterContact TS 800

ContiWinterContact TS 810

INTERCARS.COM.PL
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Producent: CONTINENTAL

GRUPA CONTINENTAL

ContiWinterContact TS 810S

ContiWinterContact TS 830P

ContiWinterContact TS 850

VanContact Winter

VancoWinter 2

WinterContact TS 860

WinterContact TS 870

WinterContact TS 870 P

Producent: DĘBICA

Frigo 2 (wer. 1)

ContiWinterContact TS 850P

WinterContact TS 860 S

GRUPA GOODYEAR

Frigo 2 (wer. 2)

INTERCARS.COM.PL

Frigo HP2

Frigo LT (wer. 1)
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Producent: DĘBICA

Frigo LT (wer. 2)

Producent: DUNLOP

GRUPA GOODYEAR

Frigo SUV 2

Frigo SUV

GRUPA GOODYEAR

Grandtrek SJ8

Grandtrek WT M3

SP LT 60

SP Winter Response

SP Winter Response 2

SP Winter Sport 3D

SP Winter Sport 4D

SP Winter Sport M3

Winter Sport 5

Winter Sport 5 SUV
INTERCARS.COM.PL
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Producent: FIRESTONE

GRUPA BRIDGESTONE

Destination Winter

Vanhawk Winter

Vanhawk 2 Winter

Winterhawk 3

Winterhawk 4

Winterhawk C

Producent: FULDA

Winterhawk

GRUPA GOODYEAR

Conveo Trac 2 (wer.1)

Conveo Trac 2 (wer. 2)

Conveo Trac 3

Conveo Trans

Kristall 4X4

Kristall Control HP

Kristall Control HP2

Kristall Control SUV

INTERCARS.COM.PL
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Producent: FULDA

Kristall Montero

GRUPA GOODYEAR

Kristall Montero 2

Producent: GOODYEAR

Kristall Montero 3

GRUPA GOODYEAR

Cargo UG (G124)

Cargo Ultra Grip

Cargo Ultra Grip 2

Eagle UG GW3

UG 8 Performance

UG Performance G1

UG Performance SUV G1

UG Performance 2

Ultra Grip/Ultra Grip + SUV

Ultra Grip 7+

Ultra Grip 8

Ultra Grip 9 (wer. 1)

INTERCARS.COM.PL
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Producent: GOODYEAR

GRUPA GOODYEAR

Ultra Grip 9 (wer. 2)

Ultra Grip 9+ (wer. 1)

UltraGrip Performance + SUV

UltraGrip Performance+

Producent: HANKOOK

Ultra Grip 9+ (wer. 2)

UltraGrip Cargo

GRUPA HANKOOK

Ice Bear W300A

Winter DW04

Winter i*cept evo W310

Winter i*cept evo2 SUV W320A

Winter i*cept evo2 W320

Winter i*cept evo3 W330

Winter i*cept evo3 X W330A

Winter i*cept LV

INTERCARS.COM.PL
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Producent: HANKOOK

Winter i*cept RS W442

GRUPA HANKOOK

Producent: KELLY

Winter HP (wer. 1)

GRUPA GOODYEAR

Winter HP (wer. 2)

Producent: KLEBER

Krisalp HP2

Producent: KORMORAN

Snow

Winter RW06

Winter i*cept RS2 W452

Winter ST (wer. 1)

Winter ST (wer. 2)

Krisalp HP3 SUV

Transalp 2

Snowpro B2

SUV Snow

GRUPA MICHELIN

Krisalp HP3

GRUPA MICHELIN

Snowpro

INTERCARS.COM.PL
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Producent: KORMORAN

GRUPA MICHELIN

Vanpro Winter

Marka: KUMHO

GRUPA KUMHO

PorTran CW51

I’Zen KW23

Wintercraft WS71

Wintercraft WP51

Producent: LAUFENN

I Fit LW31

Wintercraft WP71

GRUPA HANKOOK

I Fit Van LY31

INTERCARS.COM.PL

Wintercraft WP72
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Producent: MICHELIN

GRUPA MICHELIN

Agilis 51 Snow-ICE

Agilis Alpin

AGILIS CROSSCLIMATE

Alpin 5

Alpin 6

Alpin A4

Latitude Alpin

Latitude Alpin LA2

Pilot Alpin 5

Pilot Alpin 5 SUV

Pilot Alpin PA4

Pilot Alpin PA4 (Porsche)

Winguard Sport

Winguard Sport 2

Producent: NEXEN

Winguard Snow’G 3 WH21

GRUPA NEXEN

Winguard Snow’G WH2

INTERCARS.COM.PL
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Producent: NEXEN

Winguard Sport 2 SUV

Producent: NOKIAN

GRUPA NEXEN

Winguard WT1

Win-SUV

GRUPA NOKIAN

Snowproof C

WR A4

WR C3

WR D3

WR D4

WR Snowproof

WR Snowproof P

WR SUV 3

WR SUV 4

INTERCARS.COM.PL
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Producent: PIRELLI

GRUPA PIRELLI

Carrier Winter

Cinturato Winter

Cinturato Winter 2

P Zero Winter

Scorpion Ice & Snow

Scorpion Winter

SnowControl Serie III

SottoZero

SottoZero Serie II

Producent: PROFIL

Alpiner / Alpiner Evo

SottoZero Serie III

OPONY BIEŻNIKOWANE

Hp 8

Ice
INTERCARS.COM.PL

Inga

KATALOG BIEŻNIKÓW OPON
ZIMA 2021/2022

Producent: PROFIL

OPONY BIEŻNIKOWANE

Inga 770

Inga SUV

Inga+

MS 7

Pro Snow 780

Pro Snow 790

Pro Snow Ultra

Snow 80

Wintermaxx

Producent: SAVA

Eskimo HP2

GRUPA GOODYEAR

Eskimo LT

Eskimo S3+

INTERCARS.COM.PL

Eskimo SUV
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Producent: SAVA

Eskimo SUV 2

Producent: SEMPERIT

GRUPA GOODYEAR

Trenta M+S

GRUPA CONTINENTAL

Master-Grip 2

Speed-Grip 2

Speed-Grip 3

Van-Grip

Van-Grip 2

Van-Grip 3

Producent: SUNFULL

Mont-Pro W781

Speed-Grip 5

GRUPA SUNFULL

SF-982

SF-W05

INTERCARS.COM.PL

SF-W07
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ZIMA 2021/2022

Producent: SUNFULL

GRUPA SUNFULL

SF-W11

Producent: UNIROYAL

GRUPA CONTINENTAL

MS Plus 66

Producent: VREDESTEIN

Comtrac Winter

Wintrac PRO

Snow Max 2

MS plus 77

WinterExpert

GRUPA APOLLO VREDESTEIN

Comtrac 2 Winter

Wintrac Xtreme S
INTERCARS.COM.PL

Snow Classic

Snowtrac 5
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Producent: YOKOHAMA

GRUPA YOKOHAMA

BluEarth Winter V905

BluEarth*Winter V906

BluEarth*Winter V906 SUV

W.drive V903

W.drive V905

W.drive WY01

INTERCARS.COM.PL

W.drive V902
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MATERIAŁY WULKANIZACYJNE PROFITOOL

P
Łatki dętkowe
Łatki dętkowe służą do naprawy wszystkich
rozmiarów dętek metodą na zimno.

STOSOWAĆ Z:

produkt

Bufsol
600ml

Super
Solution SP
250ml

Skrobak

indeks IC

0XVU67073

0XVU262825

0XVUTRT22

indeks IC

oznaczenie

wymiary

ilość w
opakowaniu

0XVU262803

P-0

Ø 30 mm

100 sztuk

•

•

•

0XVU262804

P-1

Ø 37 mm

30 sztuk

•

•

•

0XVU262805

P-2

Ø 48 mm

30 sztuk

•

•

0XVU262806

P-3

Ø 54 mm

30 sztuk

•

•

•

0XVU262807

P-4

Ø 73 mm

30 sztuk

•

•

•

0XVU262808

P-5

Ø 92 mm

10 sztuk

•

•

0XVU262809

P-6

Ø 117 mm

10 sztuk

•

•

0XVU262810

P-7

36 x 73 mm

30 sztuk

•

•

0XVU262811

P-8

46 x 101 mm

30 sztuk

•

•

SMT
Łatki uniwersalne
do naprawy opon
Służą do naprawy małych uszkodzeń oraz
przebić pogwoździowych.*
Stosuje się je razem z kołkami do naprawy opon SP.

indeks IC

oznaczenie

wymiary

ilość w
opakowaniu

OXVU263297

SMT-01

37 x 37 mm

100 sztuk

•

0XVU262812

SMT-0

44 x 44 mm

30 sztuk

•

•

0XVU262813

SMT-1

57 x 57 mm

30 sztuk

•

•

0XVU262814

SMT-2

66 x 66 mm

30 sztuk

•

•

STOSOWAĆ Z:

produkt

Bufsol
600ml

Super
Solution SP
250ml

B.R.S.
250ml

Ø 38x18 mm
K50

Ø 50x25
mm K50

indeks IC

0XVU67073

0XVU262825

0XVU262826

0XVUETC042A

0XVUETC043

INTERCARS.COM.PL

* Tabele doboru łatek znajdują się na stronie 29.
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SP
Kołki
do naprawy opon
Służą do naprawy przebić pogwoździowych, ukośnych.*
Stosuje się je razem z łatką lub wkładem w zależności
od rodzaju uszkodzenia oraz naprawianego ogumienia.

indeks IC

oznaczenie

wymiary

ilość w
opakowaniu

0XVU262821

SP-3

Ø 3 mm

30 sztuk

•

0XVU262822

SP-4,5

Ø 4,5 mm

30 sztuk

•

•

0XVU262823

SP-6

Ø 6 mm

30 sztuk

•

•

0XVU262824

SP-9

Ø 9 mm

30 sztuk

•

0XVU262949

SP-12

Ø 12 mm

10 sztuk

•

* Tabele doboru kołków znajdują się na stronie 29.

STOSOWAĆ Z:

produkt

Bufsol
600ml

Super
Solution
SP 250ml

B.R.S.
250ml

Ø 38x18 mm
K50

Ø 50x25
mm K50

Frez 3 mm

Frez 4,5 mm

Frez 5,8 mm

Frez 8 mm

Frez 12 mm

indeks IC

0XVU67073

0XVU262825

0XVU262826

0XVUETC042A

0XVUETC043

0XVU11883

0XVU11882

0XVU11884

0XVU11885

0XVU11887

do SP-3

do SP-4,5

do SP-6

do SP-9

do SP-12

metalowa osłona PPQ
dla łatwiejszej aplikacji

PPQ i PPW
Kołki
do naprawy opon
Służą do naprawy przebić pogwoździowych,
prostopadłych (±20°) do czoła bieżnika opon.*

indeks IC

oznaczenie

wymiary

ilość w
opakowaniu

0XVU262818

PPQ-3

Ø 3 mm

24 sztuki

•

•

0XVU263298

PPW-3

Ø 3 mm

24 sztuki

•

•

0XVU262802

PPQ-4,5

Ø 4,5 mm

24 sztuki

•

0XVU263300

PPW-4,5

Ø 4,5 mm

24 sztuki

•

0XVU262819

PPQ-6

Ø 6 mm

24 sztuki

•

•

0XVU263301

PPW-6

Ø 6 mm

24 sztuki

•

•

0XVU262820

PPQ-9

Ø 9 mm

24 sztuki

•

0XVU263301

PPW-9

Ø 9 mm

24 sztuki

•

* Tabele doboru kołków znajdują się na stronie 29.

STOSOWAĆ Z:

produkt

Bufsol
600ml

Super
Solution
SP 250ml

B.R.S.
250ml

Ø 38x18 mm
K50

Ø 50x25
mm K50

Frez 3 mm

Frez 4,5 mm

Frez 5,8 mm

Frez 8 mm

indeks IC

0XVU67073

0XVU262825

0XVU262826

0XVUETC042A

0XVUETC043

0XVU11883

0XVU11882

0XVU11884

0XVU11885

INTERCARS.COM.PL

do SP-3

do SP-4,5

do SP-6

do SP-9
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M-XT
Kołki
do naprawy opon
Linia materiałów do naprawy opon wykonana z najwyższej jakości
materiałów, specjalnie zaprojektowana do naprawy przebić pogwoździowych,
prostopadlych (±20stopni) do czoła bieżnika opon radialnych. Innowacyjne
połączenie kołka z metalowym aplikatorem i wkładu radialnego pozwala
na szybkie i łatwe, a przede wszystkim wytrzymałe naprawy.
Uszczelnienie kanału uszkodzenia i wzmocnienie czoła opony wkładem
kordowym zapewniają odpowiednią wytrzymałość i hermetyczność.
indeks IC

oznaczenie

wymiary

ilość w
opakowaniu

0XVU263304

M8-XT

Ø 7,6 mm; 60 x 79 mm

10 sztuk

•

0XVU263305

M10-XT

Ø 9,4 mm; 73 x 117 mm

10 sztuk

•

0XVU262950

M12-XT

Ø 12 mm; 78 x 78 mm

10 sztuk

•

0XVU262951

M15-XT

Ø 15 mm; 95 x 95 mm

10 sztuk

•

STOSOWAĆ Z:

produkt

Bufsol
600ml

Maxicement
Blue
250ml

B.R.S.
250ml

Ø 50x25
mm K50

Ø 50x25 mm
K23

indeks IC

0XVU67073

0XVU262827

0XVU262826

0XVUETC043

OXVUETC043/23

Frez
5,8 mm

Frez
8 mm

Frez
10 mm

Frez
13 mm

do M8-XT

do M10-XT

do M12-XT

do M15-XT

0XVU11884

0XVU11885

0XVU11886

0XVU11888

CX
Wkłady
do naprawy opon radialnych
Wkłady naprawcze CX służą do naprawy uszkodzeń we wszystkich rodzajach opon
radialnych. Mogą być stosowane w procesie na zimno oraz na gorąco wyłącznie
przy użyciu chemicznego cementu wulkanizacyjnego MAXICEMENT BLUE.*
indeks IC

oznaczenie

wymiary

ilość w
opakowaniu

0XVU262815

CX-10

64 x 83 mm

20 sztuk

•

0XVU262816

CX-12

76 x 121 mm

10 sztuk

•

0XVU262817

CX-14

92 x 133 mm

10 sztuk

•

0XVU262840

CX-20

86 x 127 mm

10 sztuk

•

OXVU262948

CX-25 CW

124 x 137 mm

10 sztuk

•

0XVU263415

CX-35 CW

137 x 187 mm

10 sztuk

•

0XVU263416

CX-40

111 x 203 mm

10 sztuk

•

0XVU263417

CX-42

143 x 267 mm

5 sztuk

•

STOSOWAĆ Z:

produkt

Bufsol
600ml

Maxicement
Blue
250ml

B.R.S.
250ml

Ø 50 x 25 mm
K23

Ø 38x18 mm
K50

Ø 50x25 mm
K50

indeks IC

0XVU67073

0XVU262827

0XVU262826

0XVUETC043/23

0XVUETC042A

0XVUETC043

INTERCARS.COM.PL

* Tabele doboru wkładów
znajdują się na stronie 28.
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AX
Wkłady
do naprawy opon
radialnych
Wkłady naprawcze AX Dual Repair służą do naprawy uszkodzeń we wszystkich
rodzajach opon radialnych. Mogą być stosowane w procesie na zimno, wyłacznie
przy użyciu chemicznego cementu wulkanizacyjnego MAXICEMENT BLUE.
W procesie napraw łączonych na gorąco w temperaturach 100-165 °C stosować
wyłącznie BLACK CEMENT. Wkłady przeznaczone do napraw urządzeniami
wygrzewającymi, idealne do stosowania w procesie bieżnikowania.*
indeks IC

oznaczenie

wymiary

ilość w
opakowaniu

0XVU264098

AX-10

55 x 75 mm

20 sztuk

•

0XVU264099

AX-12

66 x 110 mm

10 sztuk

•

0XVU264100

AX-14

80 x 137 mm

10 sztuk

•

0XVU264101

AX-15

75 x 89 mm

10 sztuk

•

0XVU264102

AX-20

72 x 117 mm

10 sztuk

•

0XVU264103

AX-25 CW

116 x 136 mm

10 sztuk

•

0XVU263104

AX-35 CW

122 x 175 mm

10 sztuk

•

0XVU263105

AX-40

110 x 200 mm

10 sztuk

•

0XVU263106

AX-42

126 x 260 mm

5 sztuk

•

do naprawy
na zimno

do naprawy
na gorąco

STOSOWAĆ Z:

produkt
indeks IC

Maxicement
Blue
250ml

B.R.S.
250ml

Black
Cement
250ml

Ø 50 x 25 mm
K23

Ø 38x18 mm
K50

Ø 50x25
mm K50

0XVU262827

0XVU262826

0XVU263107

0XVUETC043/23

0XVUETC042A

0XVUETC043

SP
Cement Wulkanizujący
SUPER SOLUTION CEMENT
Płyn przyspieszający wulkanizację wszelkiego typu materiałów do naprawy opon.

250 ml

indeks IC: 0XVU262825

500 ml

indeks IC: 0XVU263028

MB
Cement Wulkanizujący
MAXICEMENT BLUE
Płyn wulkanizacyjny o podwyższonej zdolności wulkanizacji na zimno, stosowany
przy naprawach opon osobowych, dostawczych, ciężarowych, OTR oraz EM.

250 ml

indeks IC: 0XVU262827

500 ml

indeks IC: 0XVU262828

INTERCARS.COM.PL

* Tabele doboru wkładów
znajdują się na stronie 28.
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B.R.S.
Uszczelniacz Butylowy
BUTYL SEALANT
Służy do uszczelnienia krawędzi kołków, łatek oraz wkładów naprawczych.

250 ml

indeks IC: 0XVU262826

500 ml

indeks IC: 0XVU263031

BLACK CEMENT
Płyn do wulkanizacji na gorąco
Płyn wulkanizacyjny przeznaczony do napraw wszelkiego typu opon wyłącznie
metodą na gorąco.

250 ml

indeks IC: 0XVU263107

BUFSOL
SPRAY
Odtłuszczacz do gumy
Służy do czyszczenia powierzchni gumowych celem przygotowania
do naprawy lub klejenia. BUFSOL oczyszcza powierzchnie gumowe,
plastikowe oraz metalowe i gwarantuje optymalne rezultaty przy
zastosowaniu z klejami i produktami wulkanizacyjnymi.

600 ml

indeks IC: 0XVU67073

BEAD SEALER
WODNY
Uszczelniacz do felg
Przeznaczony jest do uszczelniania stopki w oponach bezdętkowych.
Po odparowaniu z płynnej konsystencji tworzy się guma, która wypełnia
wszelkie mikroszczeliny oraz drobne nierówności między felgą a stopką
opony, uszczelniając je i chroniąc przed dalszym uszkodzeniem. Dodatkowo
zabezpiecza przed ewentualnym przesunięciem się opony względem felgi.
Preparat również sprawdza się przy uszczelnieniu zaworów bezdętkowych.
Polecany do opon samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.
Właściwości:
- produkt elastyczny po wyschnięciu
- CFC free (bez chlorofluorowęglowodorów) – przyjazny dla ozonu
- ekologiczny – przyjazny dla środowiska i człowieka
- rozpuszczalny w wodzie

1000 ml

indeks IC: 0XVUBSE1000

BEAD SEALER
EXTRA
Uszczelniacz do felg
Zapewnia uszczelnienie stopki opony w miejscu styku z felgą w oponach bezdętkowych.
Szczególnie zalecany do starych lub zużytych felg ze śladami korozji lub mikro
uszkodzeń. Można również stosować do uszczelniania zaworu bezdętkowego w
feldze. Polecany do opon samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.
Opakowanie z pędzlem.

1000 ml

indeks IC: 0XVUBSC1000
INTERCARS.COM.PL
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ROLKA NA ŁOŻYSKU
38 x 3 mm

SKROBAK
indeks IC: 0XVUTRT22

indeks IC: 0XVUTRT24-383

SZCZOTKA
Z WŁÓKNA
KOKOSOWEGO

SZCZOTKA
MIEDZIANA
indeks IC: 0XVUG06M-JW

indeks IC: 0XVUA08-114

ODKURZACZ Profitool

ROZWIERACZ
do naprawy opon
osobowych, 4x4
i dostawczych

indeks IC: 0XVU0210.3

indeks IC: 0XVU8080002

ADAPTERY DO SZLIFIERKI
indeks IC: 0XVU11890
indeks IC: 0XVU11891

3/8” Ø 6 mm
12,7 mm, Ø 6 mm

SZLIFIERKA Profitool
2800 ob./min

PRZEWÓD SPIRALNY
Profitool 3m

indeks IC: 0XVUMA734

indeks IC: 0XVU0140.7

ŚCIERNICE CZASZOWE
indeks IC: 0XVUETC042A Ø 38 x 18 mm, ziarnistość: 50
indeks IC: 0XVUETC043/23 Ø 50 x 25 mm, ziarnistość: 23
indeks IC: 0XVUETC043
Ø 50 x 25 mm, ziarnistość: 50

FREZY “Profi”
indeks IC: 0XVU11883
indeks IC: 0XVU11882
indeks IC: 0XVU11884
indeks IC: 0XVU11885

Ø 3 mm
Ø 4,5 mm
Ø 5,8 mm
Ø 8 mm

indeks IC: 0XVU11886
indeks IC: 0XVU11887
indeks IC: 0XVU11888

INTERCARS.COM.PL
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SKRZYNKA
Zestaw
do naprawy opon
NIEZBĘDNIK - Skrzynka z materiałami i narzędziami
do naprawy opon osobowych, 4x4, dostawczych.

indeks IC: 0XVUSKRZYNKA

ŁATKI SMT

KOŁKI PPQ

KOŁKI SP

BUFSOL

SMT-0 (30 szt.)
SMT-1 (30 szt.)
SMT-2 (30 szt.)

PPQ-3 (24 szt.)
PPQ-4,5 (24 szt.)
PPQ-6 (24 szt.)

SP-3 (30 szt.)
SP-4,5 (30 szt.)
SP-6 (30 szt.)

płyn czyszczący

BRS

SUPER SOLUTION SP

KREDA

SZLIFIERKA

uszczelniacz

aktywator

(2 szt.)

wolnoobrotowa
Profitool 2800 ob./min

PRZEWÓD SPIRALNY

ODKURZACZ

SKROBAK

SZCZOTKA
z włókna kokosowego

SZCZOTKA

SZCZOTKA I ADAPTER

ROLKA

FREZY

miedziana

szczotka metalowa
do szorstkowania gumy
+ adapter 3/8”

na łożysku 38 x 3 mm

3 mm
4,5 mm
5,8 mm

WALIZKA
Zestaw narzędzi
Walizka z narzędziami do naprawy opon
osobowych, 4x4, dostawczych.

indeks IC: 0XVUNARZEDZIA

SZCZOTKA I ADAPTER

ŚCIERNICA CZASZOWA

FREZY

szczotka metalowa
do szorstkowania gumy
+ adapter 3/8”

Ø38mm x 18mm K50
Ø50mm x 25mm K50

3 mm
4,5 mm
5,8 mm

INTERCARS.COM.PL
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Tabela doboru WKŁADÓW CX/AX [1], [3]
ϕ

ϕ

A

B - szerokość

B

ϕ - średnica

uszkodzenie
BOKU [mm]
pojazd

index
szerokość
prędkości
(B)
/rozmiar opony

A - długość

uszkodzenie
CZOŁA [mm]

uszkodzenie
BARKU [mm]

długość
(A)

szerokość
(B)

długość
(A)

ϕ

ϕ

wkład

6

13

8

8

8

8

CX/AX -10

10

20

13

13

13

8

CX/AX -12/15

20

30

20

20

20

-

CX/AX -14

6

10

6

6

6

6

CX/AX -10

10

12

10

10

10

6

CX/AX -12/15

V

3

3

6

6

6

3

CX/AX -10

ZR

-

-

6

6

6

-

CX/AX -12

10

15

10

10

10

6

CX/AX -14

15

30

15

15

15

8

CX/AX -20

10

20

12

12

12

-

CX/AX -20

25

60

25

40

25

15

CX/AX -40

6

10

10

15

10

8

CX/AX -20

10

80

20

40

20

15

CX/AX -40

20

60

-

-

-

-

CX/AX -40

10

110

30

50

30

20

CX/AX -42

25

80

-

-

-

-

CX/AX -42

-

-

15

25

15

-

CX/AX -25 CW

-

-

25

35

25

-

CX/AX -35 CW

6

6

10

10

10

6

CX/AX -20

10

60

15

20

15

10

CX/AX -40

15

35

-

-

-

-

CX/AX -40

10

100

25

50

25

20

CX/AX -42

25

80

-

-

-

-

CX/AX -42

-

-

15

25

15

-

CX/AX -25 CW

-

-

20

30

20

-

CX/AX -35 CW

-

-

8

8

8

-

CX/AX -20

12

30

12

12

12

10

CX/AX -40

10

100

20

30

20

20

CX/AX -42

20

60

-

-

-

-

CX/AX -42

T

H

T
H
Min LI 122

6.00 - 7.50
7R - 8,5R
205/ - 225/

8.25 - 10.00
9R - 11R
235/ - 285/

11.00 - 13.00
12R - 15R
295/ - 365/

14.00 385/ MAX LI 177

INTERCARS.COM.PL
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Tabela doboru KOŁKÓW PPQ/PPW i SP [2]
ϕ uszkodzenia

strefa czoła

3 mm

4,5 mm

-

PPQ-4,5 /
SP-4,5 +
SMT-1

PPQ-6 /
PPQ-9 /
SP-6 + SMT-2 SP-9 + SMT-2

PPQ-3 /
SP-3 + SMT-0

PPQ-4,5 /
SP-4,5 +
SMT-1

PPQ-6 /
SP-6 + SMT-2

-

powyżej “V”

PPQ-3 /
SP-3 + SMT-0

PPQ-4,5 /
SP-4,5 +
SMT-1

-

-

run FLAT poniżej “V”

PPQ-3 /
SP-3 + SMT-0

PPQ-4,5 /
SP-4,5 +
SMT-1

PPQ-6 /
SP-6 + SMT-2

-

CZOŁO

1

run FLAT ZR

PPQ-3 /
SP-3 + SMT-0

-

-

-

70%

1

index prędkości opony

poniżej “V”

6 mm

9 mm

ilość
opuszczalnych
napraw

4
CZOŁO

3

80%
3

Tabela doboru ŁATEK SMT [2], [3]
rodzaj pojazdu

ϕ uszkodzenia
rodzaj łatki

1-2 mm

3 mm

5 mm

6 mm

3 mm

5 mm

6 mm

9 mm

SMT-01 SMT-0

SMT-1

SMT-2

SMT-0

SMT-1

SMT-2

SMT-2

[1]

 ielkość, kierunek oraz kształt uszkodzenia mają decydujący wpływ na określenie minimalnej odległości
W
pomiędzy poszczególnymi naprawami przy użyciu wkładów radialnych CX. Kluczowe do oceny dopuszczalnej
odległości są wiedza oraz doświadczenie wulkanizatora. Zachęcamy do korzystania ze szkoleń z zakresu
naprawy opon, których organizatorem jest Inter Cars S.A.

[2]

Minimalna odległość pomiędzy poszczególnymi naprawami dla opon samochodów osobowych i dostawczych
wynosi 15 cm, a dla opon samochodów ciężarowych 20 cm.

[3]

Ilość dopuszczalnych napraw przy użyciu łatek SMT lub wkładów CX dla opon samochodów osobowych
i dostawczych wynosi 3 naprawy, a dla opon samochodów ciężarowych 4 naprawy.

INTERCARS.COM.PL
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Hamaton H47 z OBD + 8 czujników Hamaton EU-Pro Hybrid 3,5
H47 to najnowsze urządzenie ze stajni Hamaton, dedykowane
do diagnostyki TPMS i programowania czujników
uniwersalnych Hamaton. W zestawie z czujnikami i modułem
OBD jest kompletnym rozwiązaniem do obsługi układów
TPMS, łączącym mocne strony urządzeń H46 i H36.
H47 to połączenie najlepszych funkcjonalności urządzeń H36 i H46,
a wśród nich:
- zintegrowany moduł OBD
- diagnostyka i aktywacja 100% czujników OE
- baza danych EUROPA/USA
- programowanie i klonowanie tylko czujników
Hamaton Eu-Pro Hybrid oraz T-Pro Hybrid
- wbudowane baza danych dot. procedur adaptacji
- ręczne nadawanie numeru ID
- odzyskiwanie numeru ID z ECU
(w przypadku braku czujników OE do sklonowania)
- programowanie kompletu kół
5-letnia
- kolorowy wyświetlacz 3,5”
aktualizacja
(szczegółowe porównanie w tabeli)
bazy pojazdów
Cena netto: 1 990,00 zł
Cena z VAT: 2 447,70 zł
Indeks IC

HAM-B030

HAMATON H46 z OBD
Cechy urządzenia:
- adaptacje przez OBD
- klonowanie czujników i programowanie
czujników uniwersalnych: Hamaton EUPro Hybrid 1.5, Schrader EZ-Sensor 2.0,
Alligator Sens.it, Hif IntelliSens, ALCAR
- diagnostyka i aktywacja 100% czujnikow
- identyfikacja ID, odczyt temperatury
i ciśnienia oraz stanu baterii
- baza danych EUROPA/USA
- czeste aktualizacje bazy danych
- roczna aktualizacja w cenie urzadzenia
(szczegółowe porównanie w tabeli)
Cena netto: 2 990,00 zł
Cena z VAT: 3 677,70 zł
Indeks IC

w cenie

HAM-D045

Hamaton H36 Urządzenie do podstawowej
obsługi czujników TPMS (Europa + USA)
Cechy urządzenia:
- diagnostyka i aktywacja 100% czujnikow
- identyfikacja ID, odczyt temperatury
i ciśnienia oraz stanu baterii
- klonowanie czujników i programowanie
czujników uniwersalnych: Hamaton EUPro Hybrid 1.5, Schrader EZ-Sensor 2.0,
Alligator Sens.it, Hif IntelliSens, ALCAR
- baza danych EUROPA/USA
- częste aktualizacje bazy danych
- roczna aktualizacja w cenie urządzenia
(szczegółowe porównanie w tabeli)
Cena netto: 1 690,00 zł
Cena z VAT: 2 078,70 zł
Indeks IC

HAM-D030

NOWOŚĆ
NOWE URZĄDZENIE PREMIUM
HAMATON H56
PEŁNA OBSŁUGA TPMS I WIELE
DODATKOWYCH FUNKCJI
DZIĘKI KTÓRYM ZAOSZCZĘDZISZ CZAS!
(szczegółowe porównanie w tabeli)
Cenna netto: 3 290,00 zł
Cena z VAT: 4 046,70 zł
Indeks IC

HAM-D001

Najważniejsze cechy Hamaton H56:
- Szybko konfiguruje czujniki Hamaton EU-Pro Hybrid
- Odczytuje 100% czujników OEM
- Możliwość rozbudowy w celu skonfigurowania
/ zaprogramowania wszystkich popularnych
czujników uniwersalnych
- Technologia Sync-ID: technicy mogą wykonać
ponowne uczenie OBDII w mniej niż dwie
minuty w ponad 90% pojazdów.
- Ręczne wprowadzanie numerów ID i pobieranie ich
przez OBD, gdy bateria czujnika jest wyczerpana.
- Zawiera moduł OBDII, ładowarkę, kabel Ethernet i walizkę.
- Bezpłatne aktualizacje przez pięć lat (przestaną
obowiązywać, przy rozbudowie o opcje
programowania innych czujników uniwersalnych).

INTERCARS.COM.PL
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TPS2 - zaawansowane rozwiązanie
TEXA do obsługi czujników
ciśnienia w kołach

ATEQ VT56 OBD + WALIZKA

Cechy urządzenia TPS2:
- wykonania testu czujników (odczyt ID, ciśnienie, temperatura,
stan baterii itd.);
- klonowanie czujników
- programowanie czujników uniwersalnych z bazy – Hamaton
EU-Pro, Schrader EZ-Sensor, Alligator Sens.it, Huf IntelliSens
- możliwość korzystania z bazy danych technicznych
- sporządzania RAPORTU: narzędzie przypisuje każdej usłudze
serwisowej kod QR, co pozwala na przywołanie danych
wybranego pojazdu przy kolejnym programowaniu nowego
zestawu czujników i zastosowanie tych samych danych.
(szczegółowe porównanie w tabeli)

Jest najbardziej zaawansowanym i kompletnych urzadzeniem
do obsługi TPMS w ofercie Inter Cars. Oprócz standardowych
funkcji diagnostyki i klonowania, oferuje takze najbardziej
rozbudowana baze wiedzy i materiałów szkoleniowych z
zakresu systemów kontroli cisnienia w kołach (numery czesci,
pomoc techniczna, procedury przyuczania, lokalizacja OBD).
Urządzenie wyróznia sie duzym kolorowym wyswietlaczem
4,3”, wbudowanym skanerem QR code oraz rocznym
abonamentem na aktualizacje bazy.
W zestawie z urządzeniem zawarty jest interfejs do adaptacji przez OBD.

Przydatne cechy urządzenia:
- odczyt ID czujników ze sterownika w celu stworzenia klonów
- tworzenie manualne klonów (na podstawie numerów
ID z korpusu czujników oryginalnych)
- najszersze na rynku wsparcie czujników uniwerslnyxh: EU-PRO
HYBRID 1.5, T-Pro HYBRID 1.5, EZ-Sensor 2.0, HUF InteliSens,
Aligator sens.it, ALCAR, Orange DirectFit, Mobiletron
(szczegółowe porównanie w tabeli)
Cena netto: 3 900,00 zł
Cena z VAT: 4 979,00 zł
Indeks IC

HAM-ATE-D001

Opcjonalna drukarka
i stacja dokująca
Cena netto: 2 399,00 zł
Cena z VAT: 2 950,77 zł
Indeks IC

Cena netto: 860,00 zł
Cena z VAT: 1 057,80 zł

TEX D13340

Indeks IC

ATEQ VT TRUCK
VT Truck to nowe urządzenie do szybkiej aktywacji i diagnozy
czujników ciśnienia w kołach aut ciężarowych. Zapewnia m.in.
odczyt ID, temperatury, ciśnienia i stanu baterii oryginalnych
czujników. Urządzenie może z powodzeniem posłużyć do szybkiej
(bezprzewodowej) kontroli ciśnienia w kołach bez czasochłonnego
podłączania manomentru czy testera diagnostycznego
Cechy dodatkowe:
- aktywacja czujników w autobusach
- obsługa tylko rynku EU
- tryb odczytu seryjnego - do 22 kół
- wyświetlacz 2,8”
- 3 letnia aktualizacja oprogramowania
w cenie
Cena netto: 1 790,00 zł
Cena z VAT: 2 201,70 zł
Indeks IC

HAM-ATE-D063

HAM-ATE-D004

Komora ciśnieniowa
do testowania
czujników TPMS
Komora ciśnieniowa ATEQ pozwala
na łatwą kontrolę zdemontowanego
czujnika ciśnienia, w zasymulowanych
realnych warunkach pracy.
Urządzenie szczególnie przydatne przy:
- kontroli posprzedażnej
i reklamacjach
- kontroli czujników
nieznanego pochodzenia
- sprawdzeniu poprawności
zaprogramowania
czujników uniwersalnych
Cena netto: 599,00 zł
Cena z VAT: 736,77 zł
Indeks IC

INTERCARS.COM.PL
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SCHRADER EZ-SENSOR 2.0 NOWOŚĆ
CZARNY/TYTANOWY

SCHR1210/4

Cena netto: 499,00 zł
Cena z VAT: 616,77 zł

SCHR2200T

Z zaworem aluminiowym

Wersja kolor czarny
Indeks IC

PROMOCJA

Z zaworem gumowym
Indeks IC

Wersja tytan
Indeks IC

EZ-SENSOR 4-PAK

Indeks IC

SCHR2200B

SCHR2200/4

Cena netto: 534,00 zł
Cena z VAT: 656,82 zł

Cena netto: 139,00 zł
Cena z VAT: 170,97 zł

Schrader EZ-Sensor 2.0
Czujnik uniwersalny/programowalny
najnowszej generacji, z regulowaym kątem
zaworu, z zaworem aluminiowym.

Czujnik uniwersalny/programowalny
najnowszej generacji, z
zaworem gumowym.

Indeks zestawu serwisowego:
SCHR5056

Indeks zestawu serwisowego
VL-TPMS-13

Cena netto: 139,00 zł
Cena z VAT: 170,97 zł

Cena netto: 139,00 zł
Cena z VAT: 170,97 zł

Indeks IC

SCHR2200

Indeks IC

SCHR1210

Hamaton EU-Pro Hybrid 3,5
Czujnik programowalny wykorzystujacy technologie
LOS, WAL, PAL, SAL; z zaworem aluminiowym.

Czujnik programowalny wykorzystujacy
technologie LOS, WAL, PAL, SAL;
z zaworem gumowym.

Indeksy zestawów serwisowych:
HAM-6-266B-BK, VL-TPMS-08
Cena netto: 125,00 zł
Cena z VAT: 153,75 zł

Indeks zestawu serwisowego:
VL-TPMS-04
Cena netto: 125,00 zł
Cena z VAT: 153,75 zł

Indeks IC

HAM-HTS-A68BM

Indeks IC

HAM-HTS-A68BN

Indeks IC

HAM-HTS-A68BP

Indeks IC

wersja USA 433MHZ:
Indeks IC

HAM-HTS-A66DH

CUB Uni-Sensor

PROFESJONALNY
ZESTAW TPMS RETRO-FIT

Czujnik uniwersalny/programowalny dedykowany do
współpracy z programatorem CUB Sensor AID.

Zestaw Restro-FIt dedykowany jest do
samochodów osobowych bez fabrycznego
systemu TPMS. Dzięki niemu samochód
może zostać doposażony w stałły
bezprzewodowy pomiar cisnienia w kołach.

Indeks zestawu serwisowego:
CUB ZAWOR
wersja 433MHz (ALU)
Cena netto: 115,00 zł
Cena z VAT: 141,45 zł
Indeks IC

CUB SENSOR433

Indeks IC
Indeks IC

WERSJA 433MHZ GUMA
Cena netto: 115,00 zł
Cena z VAT: 141,45 zł
Indeks IC

CUB SENSOR433/G

HAM-HTS-A68BA

CUB SENSOR433/BK
CUB SENSOR433/ANTR

Cechy zestawu:
- 4 czujniki TPMS z
zaworem powietrza
- centralka z wyświetlaczem OLED
i ładowaniem słonecznym
- pomiar ciśnienia do 3,5 bar
w czasie rzeczywistym
- zawarta w zestawie mata
antypośłizgowa do centralki
Cena netto: 599,00 zł
Cena z VAT: 736,77 zł
Indeks IC

HAM-HTR-088E
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UNIWERSALNE ZESTAWY SERWISOWE DO CZUJNIKÓW CIŚNIENIA
Zawór gumowy,
typ: Hamaton Eu-Pro Hybrid 1,5 / OE-R

Indeks IC

HAM-6-209D-1

Zawór aluminiowy,
typ: CUB Uni-Sensor 433/315

Indeks IC

Indeks IC

Indeks IC

HAM-6-230F

Zawór aluminiowy ciemnoszary/grafitowy, typ: CUB Unisensor 433

CUB ZAWOR

Zawór aluminiowy, długość 43 mm,
typ: HUF GEN2

Indeks IC

CUB ZAWOR/ANTR

Zawór aluminiowy,
typ: VDO TG1B MERCEDES

VL-TPMS-20

Zawór aluminiowy ciemnoszary
typ: Hamaton Eu-Pro Hybrid 3,5

Indeks IC

Zawór aluminiowy,
typ: Hamaton Eu-Pro Hybrid 1,5 / OE-R

Indeks IC

Indeks IC

VL-TPMS-21

HAM-1-1400

ZESTAWY NARZĘDZI DO OBSŁUGI UKŁADÓW TPMS
WKRĘTAK
dynamometryczny
0,45Nm

Hamaton Tool Kit

Cena netto: 19,00 zł
Cena z VAT: 23,37 zł

Cena netto: 290,00 zł
Cena z VAT: 356,70 zł

do montażu
rdzeni zaworów TPMS

Indeks IC

HAM-3-150

Zestaw do wymiany czujników i zaworów TPMS.
Zestaw zawiera:
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka 7, 11, 12 mm
- Bit Torx T10, T15, T20
- Wkrętak dynamometryczny do zaworków
- Wkrętak Torx T6
- Narzędzie do usuwania uszczlek zaworu

Indeks IC

Indeks IC

HAM-6-230BK

Zawór aluminiowy czarny,
typ: CUB Unisensor 433

Indeks IC

CUB ZAWOR/BK

Walizka serwisowa TPMS - 12 rodzajów
zestawów serwisowych oraz 9 rodzajów
zaworów. Tylko najpopularniejsze typy

Rdzenie uniwersalne zaworów TPMS
- opakowanie 100 szt.

HAM-6-266B-SH

Zawór czarny,
typ: Hamaton Eu-Pro Hybrid 1,5 / OE-R

HAM-6-313
INTERCARS.COM.PL

Indeks IC

HAM-6-348

Nakrętki uniwersalne zaworów TPMS
- opakowanie 100 szt.

Indeks IC

HAM-2-128
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DIAGNOSTYKA – TESTERY
UNIWERSALNE ZESTAWY SERWISOWE DO CZUJNIKÓW CIŚNIENIA
Zawór aluminiowy, długość: 46 mm,
śr. główki: 15mm, typ: BERU

Indeks IC

VL-TPMS-01

Zawór podstawowy 18mm, typL Schrader GEN 4, EU-Pro Hybrid 3,5

Indeks IC

VL-TPMS-04

Zawór aluminiowy, długość: 56 mm, śr.
główki: 17mm, typ: Schrader GEN Gamma

Indeks IC

VL-TPMS-10

Zawór gumowy, długość 55 mm, typ:
SCHRADER EZ Sensor 2.0 / HS / Faraday

Indeks IC

VL-TPMS-13

Zawór gumowy, typ: PACIFIC

Indeks IC

Zawór aluminiowy, długość: 52 mm,
typ: CONTI/VDO TG1B

Indeks IC

VL-TPMS-02

Zawór aluminiowy, długość 55 mm, średnica główki 16 mm, typ: SCHRADER GEN4

Indeks IC

VL-TPMS-08

Zawór gumowy, typ: CUB Uni Sensor 433

Indeks IC

VL-TPMS-11

Zawór aluminiowy, długość: 49 mm,
typ: SCHRADER GEN GAMMA

Indeks IC

VL-TPMS-14

Zawór gumowy długość 43 mm,
typ: ALLIGATOR Sens.it

VL-TPMS-16

Indeks IC

VL-TPMS-17

INTERCARS.COM.PL

Zawór aluminiowy, długość: 54 mm,
typ: CONTI/VDO TG1C

Indeks IC

VL-TPMS-03

Zawór aluminiowy, długość: 52 mm,
śr. główki: 16mm, typ: BERU

Indeks IC

VL-TPMS-07

Zawór aluminiowy, długość: 46 mm,
typ: TRW GEN2 Hyundai/Kia

Indeks IC

VL-TPMS-12

Zawór gumowy, typ: VDO TG1D

Indeks IC

VL-TPMS-15

Zawór gumowy długość 52,6, średnica główki 19,6, typ: TRW GEN 4

Indeks IC

VL-TPMS-18
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DIAGNOSTYKA – TESTERY
UNIWERSALNE ZESTAWY SERWISOWE DO CZUJNIKÓW CIŚNIENIA
Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: HUF, Gen1 RDV001, Clamp-in

Indeks IC

HAM-6-110

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: SCHRADER, GEN 2/3, Clamp-in

Indeks IC

HAM-6-118

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, VDO, TG1C, Clamp-in

Indeks IC

HAM-6-140

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: SCHRADER, GEN 2/3, Clamp-in

Indeks IC

HAM-6-145

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, VDO, TG1C, Clamp-in

Indeks IC

HAM-6-149

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: czarny, VDO, TG1B, Clamp-in

Indeks IC

HAM-6-115

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, VDO, TG1C, Clamp-in

Indeks IC

HAM-6-138

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, VDO, TG1B, Clamp-in

Indeks IC

HAM-6-141

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: SCHRADER, GEN Alpha, Clamp-in

Indeks IC

HAM-6-146

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, Hamaton, EU-PRO Hybrid 3,5,

Indeks IC

HAM-6-157

INTERCARS.COM.PL

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: Pacific

Indeks IC

HAM-6-116T

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, VDO, TG1C, Clamp-in

Indeks IC

HAM-6-139B

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: SCHRADER, GEN 2/3, Clamp-in

Indeks IC

HAM-6-143T

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, VDO, TG1B

Indeks IC

HAM-6-148

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: Pacific

Indeks IC

HAM-6-157BK
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DIAGNOSTYKA – TESTERY

HAMATON H46

HAMATON H36
INDEKS IC:

HAMATON H47

HAM-D030

HAM-D030/H

HAM-D045

HAM-D045/H

HAM-B030

AKTYWACJA CZUJNIKÓW

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

ODCZYT CZUJNIKÓW OE
(ID, CIŚNIENIE, TEMERATURA, BATERIA)

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

OBSŁUGA CZUJNIKÓW UNIWERSALNYCH
- KLONOWANIE/PROGRAMOWANIE

EU-PRO HYBRID,
T-Pro HYBRID,
EZ-Sensor 2.0, HUF
InteliSens, Aligator
sens.it, ALCAR

Hamaton Eu-Pro
Hybrid,
T-Pro Hybrid

BAZA ZESTAWÓW SERWISOWYCH
I MOMENTÓW DOKRĘCANIA

TAK,
HAMATON,
TYRESURE, OE

TAK,
Hamaton,
Tyresure, OE

TAK,
Hamaton,
Tyresure, OE

TAK,
Hamaton,
Tyresure, OE

TAK,
Hamaton,
Tyresure, OE

BAZA PROCEDUR PRZYUCZANIA

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

KLONOWANIE CZUJNIKA PO NUMERZE ID Z
CZUJNIKA

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

KLONOWANIE CZUJNIKA PO NUMERZE ID Z ECU
(PRZEZ OBD)

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

BAZA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

POKRYCIE AUT DLA US/EUROPA

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

FUNKCJA KONTROLI NADAJNIKÓW
KLUCZYKÓW SAMOCHODOWYCH

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

2,8” Kolorowy

2,8” Kolorowy

3,5” kolorowy

FUNKCJONALNOŚĆ

EU-PRO HYBRID,
T-Pro HYBRID,
Hamaton EU-Pro
Hamaton EU-Pro
EZ-Sensor 2.0, HUF
Hybrid, T-Pro Hybrid Hybrid, T-Pro Hybrid
InteliSens, Aligator
sens.it, ALCAR

URZĄDZENIE

EKRAN

2,8”
2,8”
monochromatyczny monochromatyczny

SYNCHRONIZACJA Z KOMPUTEREM

USB

USB

USB

USB

USB

CZYTNIK QR CODE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

MODUŁ OBD

NIE

NIE

W ZESTAWIE

W ZESTAWIE

W ZESTAWIE

STACJA DOKUJĄCA

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

DRUKARKA

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

POMIAR GŁĘBOKOŚCI BIEŻNIKA

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1 rok w cenie
urządzenia,
indeks: HAM-D044

5 lat w cenie
urządzenia

1 rok w cenie
urządzenia

5 lat w cenie
urządzenia

5 lat w cenie
urządzenia

NIE DOTYCZY

TAK

NIE DOTYCZY

TAK

NIE

2 LATA

2 LATA

2 LATA

2 LATA

2 LATA

AKCESORIA

SUBSKRYPCJA BAZY DANYCH

OPCJA ROZSZERZENIA O PROGRAMOWANIE
WSZYSTKICH CZUJNIKÓW UNIWERSALNYCH

DODATKOWE INFORMACJE
GWARANCJA

INTERCARS.COM.PL
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DIAGNOSTYKA – TESTERY

NOWOŚĆ

HAMATON H56

ATEQ VT56

ATEQ VT TRUCK

TEXA TPS2

CUB SENSOR-AID

HAM-D001

HAM-ATE-D001

HAM-ATE-D063

TEX D13340

CUB TESTER

TAK

TAK

TAK (TRUCK)

TAK
(CAR, BIKE, TRUCK)

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Hamaton Eu-Pro Hybrid,
T-Pro Hybrid

EU-PRO HYBRID, T-Pro
HYBRID, EZ-Sensor 2.0, HUF
InteliSens, Aligator sens.
it, ALCAR, Orange DirectFit,
Mobiletron

NIE

EU-PRO HYBRID, T-Pro
HYBRID, EZ-Sensor 2.0, HUF
InteliSens, Aligator sens.it

CUB Uni-Sensor

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TYLKO EUROPA

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

4,3” Kolorowy

4,3” Kolorowy

2,8”
monochromatyczny

3,5”
320x480 Kolorowy

monochromatyczny

USB, WI-FI

USB, WI-FI

USB

WI-FI

USB

TAK

TAK

NIE

TAK (APARAT 5 MPX)

NIE

W ZESTAWIE

W ZESTAWIE

NIE

NIE

OPCJA
(INDEKS CUB OBD)

OPCJA

OPCJA

NIE

NIE

NIE

OPCJA

OPCJA

NIE

OPCJA

NIE

OPCJA

OPCJA

NIE

NIE

NIE

5 lat w cenie urządzenia

1 rok w cenie urządzenia,
indeks: HAM-ATE-D021

brak

płatne,
indeks: TEX ABO TPS

bezpłatna

TAK

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

2 LATA

1 ROK

1 ROK

2 LATA

1 ROK

INTERCARS.COM.PL
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INFORMACJE TECHNICZNE:
DODATKOWE OZNACZENIA OPON
DODATKOWE OZNACZENIA OPON MARKI BRIDGESTONE
*

homologacja dla opon do samochodów marki BMW

AM

homologacja dla opon do samochodów marki Aston Martin

EXT

opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza z homologacja dla marki Mercedes

M0

homologacja dla opon do samochodów marki Mercedes

N

homologacja dla opon do samochodów marki Porshe

RFD

opona wzmocniona (oznaczenie głównie dla samochodów 4x4 w bieżniku DMZ3)

RFT

opona z systemem „RUN FLAT” umożliwiającym jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza

XL

opona wzmocniona (oznaczenie głównie dla samochodów osobowych)

DODATKOWE OZNACZENIA OPON MARKI CONTINENTAL
#

wersja bieżnika stosowana w wyposażeniu oryginalnym

TL

opona bezdętkowa

Reinf. (RF)

wzmocniona

FR

pierścień ochraniający obręcz

XL

zwiększona nośność

OWL

biały napis na boku opony

SSR

self supporting runflat tyre

J
N0, N1, N2

wyposażenie oryginalne w samochodach Jaguar
homologacja Porsche

AO

homologacja Audi

RO1

homologacja Audi do modeli serii R i S

MO

wyposażenie oryginalne w samochodach Mercedes Benz w specjalnych wersjach (np.: AMG) oraz w modelu Maybach

*
M3
E
SEAL (CS)

wyposażenie oryginalne w samochodach BMW
wyposażenie oryginalne w samochodach BMW klasy M
zoptymalizowane opory toczenia do wymagań oryginalnego wyposażenia
opona z systemem samouszczelniającym

G3

bieżnik opony z trzema rowkami

G4

bieżnik opony z czterema rowkami

EXT lub MOE
REAR

wyposażenie oryginalne SSR w samochodach Mercedes Benz
opona dedykowana na oś tylną

DODATKOWE OZNACZENIA OPON MARKI MICHELIN
B

homologocja dla opon do samochodów marki Audi

*

homologacja dla opon do samochodów marki BMW

C1

homologacja dla opon do samochodów marki Chrysler

G1

opona do samochodów posiadających czujnik ciśnienia

K1

homologacja dla opon do samochodów marki Ferrari

M0

homologacja dla opon do samochodów marki Mercedes

N0, N1, N2, N3

homologocja dla opon do samochodów marki Porshe w zależności od modelu

RF

opona wzmocniona

XL

opona wzmocniona

ZP

opona z systemem „RUN ON FLAT” umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza

INTERCARS.COM.PL
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INFORMACJE TECHNICZNE:
DODATKOWE OZNACZENIA OPON
DODATKOWE OZNACZENIA OPON GRUPY GOODYEAR
*

homologacja BMW

N0

homologacja Porsche

A0

homologacja Audi

RO1

homologacja Audi seria R i S

MO

homologacja Mercedes-Benz

RE

homologacja Renault

FI

homologacja FIAT

FO

homologacja Ford

PE

homologacja Peugeot

TO

homologacja Toyota

TO RR

homologacja Toyota wersja RPA

HO

homologacja Honda

LR

homologacja Land Rover

DC

homologacja Daimler Chrysler

SK

homologacja Skoda

ZRF

homologacja Ferrari

MFS lub FP

ochraniacz felgi

ROF

opony typu Run on Flat

DSST / EMT

opony typu Run on Flat

DODATKOWE OZNACZENIA OPON MARKI PIRELLI
*
AM8, AMP, AMS,
AMS, AMV
AO
B, B1, BL
BC

homologacja BMW
homologacja Aston Martin
homologacja Audi
homologacja Bentley
homologacja Bentley Comfort

F

homologacja Ferrari

J, JRS

homologacja Jaguar

L

homologacja Lamborghini

LS

homologacja Lotus

MO

homologacja Mercedes

N0

homologacja Porsche

RO1

homologacja Audi RS

VO

homologacja VW

INTERCARS.COM.PL
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INFORMACJE TECHNICZNE:
TABELA INDEKSÓW PRĘDKOŚCI
INDEKS
PRĘDKOŚCI

MAX. PRĘDKOŚĆ
(KM/H)

INDEKS
PRĘDKOŚCI

MAX. PRĘDKOŚĆ
(KM/H)

A1

5

K

110

A2

10

L

120

A3

15

M

130

A4

20

N

140

A5

25

P

150

A6

30

Q

160

A7

35

R

170

A8

40

S

180

B

50

T

190

C

60

U

200

D

65

H

210

E

70

V

240

F

80

W

270

G

90

Y

300

J

100

INFORMACJE TECHNICZNE:
TABELA INDEKSÓW NOŚNOŚCI
INDEKS
NOŚNOŚCI

NOŚNOŚĆ
(KG)

INDEKS
NOŚNOŚCI

NOŚNOŚĆ
(KG)

INDEKS
NOŚNOŚCI

NOŚNOŚĆ
(KG)

48

180

49

185

50

190

51

195

52

200

53

206

54

212

55

218

56

224

57

230

58

236

59

243

60

250

61

257

62

265

63

272

64

280

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600

91

615

92

630

93

650

94

670

95

690

96

710

97

730

98

750

99

775

100

800

101

825
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KARTY GWARANCYJNE:

wyjaśniającej charakter wady.

as to the nature of the defect.
1

BRIDGESTONE EASTERN EUROPE’S GENERAL
WARRANTY POLICY
1.

We guarantee to dealers who make purchases direct
from us (hereinafter “our purchaser”) that the tires,
tubes, flaps, and precured tread rubber (PCT) bearing
2
any one of the Bridgestone trademarks (hereinafter
Products) that we have sold to our purchaser are free
from defects in material and workmanship. Our warranty
to our purchaser is subject to the following conditions.

2.

Product failures caused by any one of the following
categories are not covered by this warranty:

1.

2.

Gwarantujemy dealerom, którzy dokonują zakupów
bezpośrednio u nas (dalej zwanym „nabywcami”), że
opony,
dętki,
ochraniacze
opon
i
wstępnie
wulkanizowana guma (PCT) posiadające jeden ze
2
znaków handlowych Bridgestone
(dalej zwane
Produktami), które sprzedaliśmy naszemu nabywcy są
wolne od wad w materiale lub wykonaniu. Nasza
gwarancja wobec nabywcy podlega następującym
warunkom.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad Produktu
objętych którąkolwiek z następujących kategorii:

Products that have been improperly used or
operated (i.e. not according to their normal usage),
including, without limitation: improper inflation
pressure, overloading, tyre/wheel spinning, use of
an improper wheel, tyre chain damage, misuse,
misapplication, negligence, or tyre alteration.

b)

Products that have been improperly maintained
including, without limitation: failure to rotate tyres
as recommended by the vehicle manufacturer,
wheel
misalignment,
worn
suspension
components,
improper
tyre
mounting
or
demounting, tyre/wheel assembly imbalance, and
running flat.

b)

Produkty,
które
były
nieodpowiednio
konserwowane, w tym między innymi: zamiany
opon,
jak
zalecał
producent
samochodu,
nieprawidłowa geometria ustawienia kół, zużyte
elementy zawieszenia, nieprawidłowy montaż lub
demontaż, nieprawidłowe wyważenie opon/kół,
jazda bez powietrza.

c)

Products that have been improperly stored after
delivery to our purchaser, in contradiction with
3
E.T.R.T.O.’s recommendations for storage, as
published on Bridgestone’s website or which can
otherwise be obtained from www.etrto.org or from
Bridgestone by contacting your local Bridgestone
sales company. For instance, if the Products have
not been stored away from sunlight and strong
artificial light, adverse weather conditions, or
incompatible goods.

c)

Produkty, które były niewłaściwie przechowywane
po dostawie do naszego nabywcy, wbrew
3
zaleceniom E.T.R.T.O. opublikowanym na stronie
internetowej Bridgestone, lub które mogą być
uzyskane ze strony www.etrto.org lub z
Bridgestone poprzez skontaktowanie się z lokalną
spółką sprzedającą Bridgestone. Na przykład, jeśli
Produkty nie były przechowywane z dala od
światła
słonecznego
i
mocnego
światła
sztucznego,
niesprzyjających
warunków
pogodowych lub towarów niekompatybilnych.

d)

Products used beyond the original tread life, that
is, to the point where the wear indicators are
exposed.

d)

Produkty zużyte poniżej granicznej głębokości
bieżnika, tzn. opony, których wskaźniki zużycia
zostały odkryte.

e)

Products that have been repaired, recapped,
reclaimed, re-grooved or retreaded.

e)

f)

Products without sufficient explanatory information

Produkty,
które
naprawiano,
ponownie
bieżnikowano, używano z rynku wtórnego lub
wulkanizowano.

f)

Produkty

Produkty, które były niewłaściwie użytkowane lub
obsługiwane (tj. niezgodnie z ich normalnym
użytkowaniem), w tym między innymi: o
niewłaściwym ciśnieniu, nadmiernym obciążeniu,
ślizganie koła/opony, używanie niewłaściwego
koła,
szkoda
spowodowana
używaniem
łańcuchów, nieodpowiedni użytek, nadużycie,
zaniedbanie lub przeróbka opony.

bez

wystarczającej

3.

4.

informacji

Includes Bridgestone Europe NV/SA direct sales subsidiaries on the territory of Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Lithuania,
Latvia and Estonia / Obejmuje spółki zależne bezpośredniej sprzedaży Bridgestone Europe NV/SA na terytorium Polski, Czech, Słowacji,
Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii
2
Covers trademarks either owned by Bridgestone Europe or of which Bridgestone Europe is a licensee / Obejmuje znaki towarowe
posiadane przez Bridgestone Europe lub wobec których Bridgestone Europe jest licencjobiorcą
3
European Tyre and Rim Technical Organisation

(i)

For tyres, the original tread depth
of the tyre and its remaining tread
depth at the time of notification of
the defect to us;

(i)

Dla opon, oryginalną głębokość
bieżnika opony oraz pozostałą
głębokość bieżnika w momencie
powiadomienia nas o wadzie;

(ii)

For
new
PCT
and
PCT
incorporated in finished tyres, the
kilograms or meters of damaged
material, taking into account for
finished tyres the total average
weight of PCT used in such tyres;

(ii)

(iii)

For other Products, the use that
the end-user/final purchaser has
had of the Products since they
were delivered to him.

Dla nowego PCT
i PCT
wbudowanego w gotowe opony,
kilogramy lub metry zniszczonego
materiału, biorąc pod uwagę, dla
gotowych opon, całkowitą średnią
wagę PCT użytego w takich
oponach;

(iii)

Roszczenie
zgłaszającego
reklamację
zostanie
rozpatrzone w ciągu 30 dni od dostarczenia
reklamowanych Produktów lub zajścia okoliczności
wskazanych poniżej w punktach (i) – (iii).

In case of acceptation of claim Bridgestone will satisfy
warranty claim in accordance with the provisions of
above and within the abovementioned term.

W przypadku uznania reklamacji Bridgestone zrealizuje
roszczenie gwarancyjne zgodnie z postanowieniami
powyżej oraz we wskazanym powyżej terminie.

The complained Product shall be delivered at claimant
costs to the Bridgestone designated claim service, in
case of acceptance of claim, the reasonable shipment
cost will be reimbursed on the basis of the received
invoice, but not more than the amount of 150 zł,
otherwise approved in advance by the Bridgestone, In
case, if cost of shipment can exceed 150 zł, our
purchaser shall inform the Bridgestone in advance, then
the Bridgestone shall decide:

Reklamowane Produkty zostaną dostarczone na koszt
zgłaszającego reklamację do wskazanego punktu
obsługi reklamacji Bridgestone. W przypadku przyjęcia
reklamacji, uzasadniony koszt przesyłki zostanie
zwrócony na podstawie otrzymanej faktury, jednak nie
więcej niż 150 zł, zgodnie ze wcześniejszą akceptacją
Bridgestone. W przypadku gdy koszt przesyłki
przekracza 150 zł, nasz nabywca poinformuje
Bridgestone z wyprzedzeniem, a Bridgestone podejmie
decyzję:

to accept costs in excess of 150 zł, or
on possibility to verify tyre on the spot in
our purchaser, or

(iii)

on possibility to identify the warranty
without physical inspection of the tyre e.g.
on the basis of photos, etc.;

In the case of rejection of warranty claims, our
purchaser has 10 working days to manage at his costs
the return of the tyre, after the 10 working days the tire
might be scrapped by the Bridgestone.

Products that have been affected by defective
brakes or shock absorbers, oil or chemical
exposure, fire or other externally generated heat,
water or other material, the use of tire chains,
wreck or collision, mechanical damage, or willful
damage or abuse, or any other factor causing
damage to the Product which is not attributable to
design, material, workmanship or production
process.

h)

i)

Products that have been used for racing or other
competition events, or used off-road when not
designed for such usages.

Produkty, na które miały wpływ wadliwe hamulce
lub amortyzatory, działanie oleju lub substancji
chemicznych, ogień lub inny rodzaj ciepła
generowany zewnętrznie, woda i inne materiały,
używanie łańcuchów, wypadek lub kolizja,
zniszczenie mechaniczne, celowe uszkodzenie,
lub inny czynnik powodujący zniszczenie Produktu,
które nie wynika z projektu, materiału, wykonania
lub procesu produkcyjnego.

i)

j)

Products that have been purchased as used, or
which are purchased and normally used outside
Europe.

Produkty, które były używane w czasie rajdów lub
innych zawodów, lub podczas jazdy terenowej,
jeśli nie były zaprojektowane dla takiego użytku.

j)

k)

Products used as original equipment on new
vehicles, and where a separate vehicle
manufacturer’s warranty applies (refer to your
vehicle’s warranty guide).

Produkty, które były zakupione jako używane, lub
które były zakupione i normalnie używane poza
Europą.

k)

l)

Products suffering from any other damage caused
by our purchaser’s or the end user’s improper acts
or omissions.

Produkty używane jako elementy oryginalne w
nowych samochodach i gdzie zastosowanie ma
oddzielna gwarancja producenta (zob. instrukcje
gwarancyjne samochodu).

l)

Produkty, których zniszczenie jest spowodowane
niewłaściwymi działaniami lub brakiem działań
naszego nabywcy lub użytkownika końcowego.

(i)

czy zaakceptować koszt przewyższający
150 zł, lub

(ii)

czy sprawdzić oponę
naszego nabywcy, lub

(iii)

czy skorzystać z gwarancji bez fizycznej
kontroli opony, np. na podstawie zdjęć itp.;

na

miejscu,

Our purchaser may introduce claims under this warranty
policy within five years after the date of production
provided that:
(i)

The end-user/final purchaser of the Product
has purchased it not later than two year after
our sale to our purchaser, and

(ii)

Our purchaser informs us within 30 days of
becoming aware of a defect.

Unless otherwise expressly provided by applicable local
law, if we accept our purchaser’s warranty claim, we will
at our discretion offer one of the following exclusive
remedies:
-

Repair of the defective part of the Product
including necessary labour and services
required to repair the Product;

-

Replacement with the same kind
product as the defective Product;

-

Nasz nabywca może zgłosić roszczenia na podstawie
niniejszego zobowiązania gwarancyjnego w ciągu pięciu
lat od daty produkcji pod warunkiem, że:
(i)

Użytkownik
końcowy/nabywca
końcowy
Produktu zakupił go nie później niż dwa lata po
naszej sprzedaży nabywcy, oraz

(ii)

Nabywca poinformował nas w ciągu 30 dni od
powzięcia informacji o wadzie.

Roszczenia zgłoszone po tym terminie nie są objęte
niniejszym zobowiązaniem gwarancyjnym.
4.

O ile prawo lokalne wyraźnie nie stanowi inaczej, jeśli
uznamy roszczenie gwarancyjne naszego nabywcy,
zaproponujemy, według własnego uznania, jeden z
następujących środków naprawczych:
-

of

Naprawę wadliwej
części Produktu,
obejmującą robociznę i obsługę konieczne
dla naprawy Produktu;

-

Wymianę na ten sam rodzaj Produktu jak
wadliwy Produkt;

An appropriate reduction of the price
originally paid for the Product having
regard to:

-

Odpowiedni rabat pierwotnie zapłaconej
ceny za Produkt uwzględniając:

odsprzedaży, i wyłącznie w odniesieniu do Produktów w
ten sposób nabytych. Uprawnienia wynikające z
niniejszej gwarancji nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie - nie jesteśmy zobowiązani świadczyć na
rzecz takich osób trzecich. Postanowienia pkt. 5 nie
uchybiają prawom konsumentów do dochodzenia
roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

6.

This express, limited, contractual warranty is in lieu of all
other warranties, express or implied, including any
implied warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.

6.

Ta
wyraźna,
ograniczona
gwarancja
umowna
obowiązuje zamiast wszystkich innych gwarancji,
wyraźnych lub dorozumianych, w tym dorozumianych
gwarancji przydatności i użyteczności do określonego
celu.

7.

The laws of the country where we sold the Products to
our purchaser apply to this warranty policy.

7.

Do
niniejszego
zobowiązania
gwarancyjnego
zastosowanie mają prawa kraju, gdzie sprzedajemy
Produkty naszemu nabywcy.

8.

This warranty policy applies to sales made to our
purchaser as from 1 July 2014 and may be modified for
future sales at any time by any means of
communication, inclusively by posting on our website
with appropriate national domain. This warranty policy
replaces any warranty policy issued at an earlier date.

8.

Niniejsze zobowiązanie gwarancyjne ma zastosowanie
dla sprzedaży dokonanych wobec naszego nabywcy od
1 lipca 2014 r. i może być zmieniane dla przyszłych
sprzedaży w dowolnym czasie w formie komunikatu, w
tym poprzez zamieszczenie na naszej stronie
internetowej o odpowiedniej domenie krajowej. Niniejsze
zobowiązanie
gwarancyjne
zastępuje
wszelkie
zobowiązania
gwarancyjne
wystawione
z
datą
wcześniejszą.

This warranty policy does not prevent consumers from
introducing warranty claims against our purchaser on
the basis of the applicable local law. In that case,
section 5 above applies

u

W żadnym wypadku Bridgestone nie ponosi
odpowiedzialności za szkody szczególne, uboczne lub
wynikowe wynikające z użycia Produktu lub powstałe na
skutek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji.
5.

3.

cannot be transferred to third parties - we are not
obliged to provide warranty service for such third
parties. The provisions of paragraph 5 shall
not
prejudice the rights of consumers to claim on the basis
of generally applicable law.

Nasi przedstawiciele lub osoby upoważnione przez nas
podejmą ostateczną decyzję, czy produkt jest wadliwy i
czy taką wadę można przypisać do materiału lub
wykonania.

In no event shall Bridgestone be liable for any special,
indirect or consequential damage resulting from the use
of the Product or arising out of any breach of any
express or implied warranty.
We hereby confirm, that we provide warranty only to our
purchaser, i.e. dealers who within the framework of
their business purchase Products directly from us for the
purpose of resale, and only in respect of the Products
purchased in such way. Rights arising from this warranty

h)

Produkty, które zostały uszkodzone przez
zagrożenia drogowe, w tym między innymi:
przebicie, przecięcie, stłuczenie, uszkodzenie
spowodowane
uderzeniem,
wybrzuszenie,
rozdarcie itp.

W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
nasz nabywca ma 10 dni roboczych, aby zorganizować
na swój koszt zwrot opony, po 10 dniach roboczych
opona może być zutylizowana przez Bridgestone.

Our representatives or persons authorized by us will
take the final decision on whether or not the Product is
defective and whether or not such defect(s) are
attributable to the material or workmanship.

5.

Dla innych Produktów, użycie
Produktu
przez
użytkownika
końcowego/nabywcę końcowego
od czasu ich dostarczenia do
niego.

The claim of the claimant will be processed within 30
days of the delivery of complained Products or of
occurrence of circumstances indicated below in
paragraphs (i) – (iii).

(i)

g)

Claims introduced thereafter are not covered by this
warranty policy.

1

(ii)

Products that have been damaged from road
hazards, including, without limitation: puncture, cut,
impact break, stone drill, bruise, bulge, snag, etc.

OGÓLNE ZOBOWIĄZANIE GWARANCYJNE
1
BRIDGESTONE NA EUROPĘ WSCHODNIĄ

a)

a)

g)

Niniejszym potwierdzamy, że udzielamy gwarancji
wyłącznie naszym nabywcom, tj. dystrybutorom, którzy
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
nabywają Produkty bezpośrednio od nas w celu dalszej

INTERCARS.COM.PL

Niniejsze zobowiązanie gwarancyjne nie stanowi
przeszkody dla konsumentów w dochodzeniu roszczeń
gwarancyjnych wobec naszego nabywcy na podstawie
obowiązującego lokalnego prawa. W takim przypadku
zastosowanie ma ustęp 5 powyżej.
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SPIS TREŚCI

1. ZALECENIA PRODUCENTA DOTYCZĄCEJ PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI OGUMIENIA
2. DEFINICJE
3. WARUNKI GWARANCJI

1. ZALECENIA PRODUCENTA DOTYCZĄCEJ PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI OGUMIENIA
Od wyboru odpowiedniej opony, jej prawidłowego osadzenia i eksploatacji zależy nie tylko jej dobra kondycja
(trwająca przez cały okres użytkowania), ale przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.
Dlatego zdecydowanie warto poświęcić tym czynnościom trochę czasu, stosując się do poniższych zaleceń.
1.1. Dobór ogumienia
a. opony, których pochodzenie ani dotychczasowy przebieg eksploatacji nie jest znany, nie powinny być
używane; dotyczy to szczególnie opon o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających
ich kord/osnowę i/lub opasanie, z nieczytelnym lub/i usuniętym (częściowo lub całkowicie) nr DOT i/lub
nr fabrycznym i/lub datą produkcji;
b. nie należy stosować na tej samej osi opon, gdzie różnica wysokości bieżnika przekracza 20% (np. opon
nowych ze znacznie zużytymi) ze względu na ich różną przyczepność, zachowanie w zakrętach, drogę
hamowania i podatność na występowanie zjawiska aquaplaningu (tj. powstawania klina wodnego pomiędzy czołem bieżnika, a mokrą nawierzchnią, który ogranicza kontakt opony z nawierzchnią i utrudnia/
uniemożliwia panowanie nad pojazdem przez kierującego);
c. zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pojazd musi być wyposażony na kołach jednej osi wyłącznie
w opony o tej samej konstrukcji (radialne lub diagonalne) i rzeźbie bieżnika, a w przypadku pojazdów
użytkowych, w opony przeznaczone na daną oś i rodzaj pojazdu; dodatkowo zalecamy, by w przypadku
opon osobowych i dostawczych, zamontować na całym pojeździe opony tego samego producenta
oraz o tych samych (lub wyższych, ale nigdy niższych) indeksach prędkości i nośności, co zalecane
przez producenta pojazdu;
d. zawsze należy dobierać rozmiar opon do posiadanych obręczy, mając na uwadze parametry kół określone
przez producenta pojazdu.
e. zgodnie z Polską Normą PN-C-943000-7 z lipca 1997 roku, opony przechowywane do 3 lat od daty
produkcji traktowane są jak nowe.
1.2. Wymiana ogumienia
a. odpowiedni standard tej czynności jest w stanie zapewnić tylko dobrze wyposażony serwis ogumienia,
zatrudniający doświadczonych pracowników i dysponujący specjalistycznym oprzyrządowaniem;
b. każdorazowy montaż/demontaż stanowi dla konstrukcji opony znaczące obciążenie, a wykonany
niewłaściwie lub przy użyciu niesprawnych/nieodpowiednich narzędzi może doprowadzić
do nieodwracalnych uszkodzeń, eliminujących oponę z dalszej eksploatacji;
c. przy montażu nowych opon każdorazowo należy montować nowy zawór (w przypadku nowych opon
dętkowych należy również założyć nową dętkę, o rozmiarze dostosowanym do opony);
d. montaż opon kierunkowych (o rzeźbie bieżnika dostosowanej wyłącznie do jednego kierunku toczenia)
musi uwzględniać oznaczenie kierunku jazdy, umieszczone trwale na boku opony (napis „ROTATION”
wraz ze strzałką wskazującą na kierunek obrotu);
e. montaż opon o asymetrycznym bieżniku musi uwzględniać oznaczenie zewnętrznej strony opony,
(najczęściej oznaczonej na jej boku napisem „OUTSIDE”);
f. montaż opon na daną oś pojazdu musi uwzględniać przeznaczenie eksploatacyjne ogumienia (opony
prowadzące montujemy na oś prowadzącą, itp.);
g. koła należy wyważać dynamicznie (obręcz + opona) każdorazowo na początku ich eksploatacji,
a następnie nie rzadziej niż co 10 000 – 15 000km – zabieg ten zapewnia komfort jazdy i eliminuje
przedwczesne zużycie elementów zawieszenia, układu kierowniczego, łożysk, jak i opon;
h. przy montażu koła na pojeździe należy przestrzegać kolejności dokręcania śrub/nakrętek mocujących
oraz momentu ich dokręcania – wytyczne te są szczegółowo określone przez producenta pojazdu.
1.3. Eksploatacja ogumienia
a. opony należy eksploatować zawsze zgodnie z ich przeznaczeniem, zdefiniowanym przez ich producenta;
b. sprawność wszystkich elementów układu hamulcowego, jezdnego i napędowego znacząco wydłuża
przebieg opon; dlatego należy regularnie kontrolować stan techniczny pojazdu (m.in. stan i wyważenie
kół, stan amortyzatorów, skuteczność działania hamulców, luzy w zawieszeniu i układzie przeniesienia
napędu), na bieżąco dokonywać niezbędnych napraw i regulować parametry geometrii zawieszenia
(które samoistnie ulegają zmianie w wyniku normalnej eksploatacji pojazdu);
c. należy regularnie kontrolować ciśnienie na zimnych oponach (najlepiej przed rozpoczęciem jazdy)
nie rzadziej niż co 2 tygodnie i utrzymywać je zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu; nieprawidłowe
(zbyt wysokie lub zbyt niskie) ciśnienie ogranicza kontakt opony z nawierzchnią, czyli zmniejsza
przyczepność i bezpieczeństwo jazdy oraz prowadzi do przedwczesnego i nieregularnego zużycia
rzeźby bieżnika, a także może spowodować nieodwracalne uszkodzenia ogumienia, skutkujące
m.in. rozerwaniem podczas jazdy;

2.7.
2.8.
2.9.

)

x 100%

12 – 24

60

24 – 36

2.10.

B – 1,6 mm (TWI)
C – 1,6 mm (TWI)

(zmierzona w trzech punktach: bark – środek – bark)

A — procentowy stopień uznania opony [%]
B— aktualna minimalna wysokość bieżnika opony [mm]

„Data produkcji” oznacza datę wyprodukowania opony przez Producenta, umieszczoną trwale na boku
opony w formacie: tydzień roku produkcji_rok produkcji;
„Data zakupu” oznacza datę zakupu Produktu przez Użytkownika, potwierdzoną dokumentem zakupu;
„Graniczne zużycia czoła bieżnika” oznacza moment osiągnięcia granicznego zużycia bieżnika. O takim
stopniu zużycia informują:
a. wskaźnik TWI umieszczony w rowkach bieżnika; gdy aktualna powierzchnia bieżnika zrówna się
z powierzchnią wskaźnika/wskaźników TWI, oznacza to, iż pozostała wysokość bieżnika wynosi
ok. 1,6 mm, a oponę należy bezwzględnie wymienić. W celu łatwego odnalezienia wskaźników TWI
na ścianie bocznej w strefie barkowej umieszczone są napisy „TWI”;
b. linia 60 J umieszczona na ścianie bocznej opony; gdy aktualna powierzchnia bieżnika zrówna się z linią
60 J na ścianie bocznej, oznacza to, iż oponę należy niezwłocznie wymienić;
„Procentowy stopień uznania” wyliczony jest na podstawie pozostałej wysokości bieżnika w używanej
oponie w odniesieniu do wysokości bieżnika nowej opony na podstawie poniższego wzoru:

(

A= 1 –

C— wysokość bieżnika nowej opony [mm]

Procentowy stopień uznania liczony jest co 5%, a wartości zaokrąglane są wzwyż. Opony z procentowym
stopniem uznania większym niż 85% są zaokrąglane do 100%.

0 – 12

80

z niskim indeksem zużycia [%]

40

36 – 48

20

48 – 60

0

>60

U — wskaźnik uznania [%]

A — procentowy stopień uznania opony [%]
A1 — procentowy stopień uznania dla opon

Wyjątek:
Dla opon specjalistycznych stosujemy poniższą metodę wyliczenia procentowego stopnia uznania:

Wiek opony
[miesięce]

100

A1 = A x U

Wskaźnik
uznania U [%]

Przykład: Procentowy stopień uznania – A = 75%, wiek opony 52 miesiące (U = 20%)
A1 = 75% x 20% = 15% uznania opony

Wiek opony
[miesięce]

100

0 – 12

90

12 – 24

80

24 – 36

70

36 – 48

60

48 – 60

50

60 – 72

40

72 – 84

30

84 – 96

20

10

96 – 108 108 – 120

Dla opon rolniczych z niskim stopniem zużycia stosujemy poniższą metodę wyliczenia procentowego
stopnia uznania (A2):

Procent
uznania A2 [%]

2.11. „Procentowy stopień zużycia” to różnica pomiędzy nową oponą (100%) a Procentowym stopniem uznania;
2.12. Za „zwrot kosztów zakupu” Produktu uważa się zapłatę aktualnie obowiązującej ceny produktu (według
cennika COP) z uwzględnieniem Procentowego stopnia uznania oraz indywidualnych rabatów partnerów
COP lub średnich rabatów rynkowych w przypadku reklamacji obsługiwanych przez POG.

3. WARUNKI GWARANCJI:
3.1. COP udziela gwarancji w imieniu Producenta na Produkt:
a. dla opon osobowych i dostawczych – przez okres 7 lat od Daty zakupu (84 miesiące) dla opon
kupionych od 01.01.2020 lub przez okres 60 miesięcy od Daty produkcji;
b. dla opon motocyklowych, ciężarowych, specjalistycznych oraz bieżnikowanych na gorąco – przez okres
60 miesięcy od Daty produkcji;
c. dla opon rolniczych – przez okres 10 lat od Daty produkcji;
d. dla opon bieżnikowanych na zimno – przez okres 24 miesięcy od Daty zakupu u Producenta;
e. dla innych produktów Producenta – przez okres 24 miesięcy od Daty zakupu u Producenta;
3.2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady Produktu, powstałe podczas ich eksploatacji z przyczyn tkwiących
w Produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe, lub wykonawcze;

d.

e.

h.

f.
g.

j.

i.

l.

k.

przeciążanie ogumienia jest niedopuszczalne; może ono być efektem przekroczenia jego dopuszczalnej
nośności (lub ładowności pojazdu) jak i nieprawidłowego ciśnienia podczas eksploatacji; dlatego należy
zawsze eksploatować pojazd z równomiernie rozłożonym obciążeniem (o masie dopuszczonej przez
producenta pojazdu), wyposażony w opony o odpowiedniej nośności i ciśnieniu określonym przez
producenta pojazdu;
należy zawsze dostosować styl jazdy i prędkość do warunków panujących na drodze oraz stopnia
obciążenia pojazdu, a także unikać gwałtownego hamowania i przyspieszania – szczególnie zrywania
przyczepności kół napędowych przy ruszaniu i doprowadzania do zablokowania kół podczas hamowania (przy użyciu hamulca roboczego i/lub pomocniczego/ręcznego);
opony i opaski typu CLEAN należy stosować jedynie wewnątrz budynku;
zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi być
wyposażony w opony o wysokości bieżnika co najmniej 1,6 mm (tzw. oznaczenie TWI – Tread Wear
Indicator);
w oponach osobowych o najnowszej konstrukcji, oprócz oznaczeń TWI, znajdują się dodatkowo
wskaźniki minimalnej zalecanej wysokości bieżnika:
• dla opon letnich – 3 mm, umieszczone na poziomie miejsc oznaczonych symbolem kropli deszczu
na barku opony;
• dla opon zimowych – 4 mm, umieszczone na poziomie miejsc oznaczonych symbolem śnieżynki
na barku opony;

KIERUJĄC SIĘ WZGLĘDAMI BEZPIECZEŃSTWA ZALECAMY WYMIANĘ
OPON OSOBOWYCH NA NOWE WTEDY, GDY WYSOKOŚĆ BIEŻNIKA WYNOSI
MINIMUM 3 MM DLA OPON LETNICH I 4 MM DLA OPON ZIMOWYCH

KIERUJĄC SIĘ WZGLĘDAMI BEZPIECZEŃSTWA ZALECAMY WYMIANĘ OPON ZIMOWYCH
NA LETNIE, GDY ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA PRZEKRACZA 7°C

w oponach użytkowych, na ścianie bocznej znajdują się dodatkowo informacje określającej oś użytkowania na pojeździe;
należy regularnie kontrolować zużycie bieżnika opon i rotować je zarówno na tej samej osi, lub/i
pomiędzy osiami, zachowując przy tym ich dotychczasowy kierunek toczenia; zabieg ten (wykonywany
nie rzadziej niż co 10 000 – 15 000 km przebiegu) pozwala wyrównać nieregularne zużycie opon oraz
wydłużyć ich żywotność;
należy unikać bezpośredniego kontaktu opon z produktami ropopochodnymi, smarami i substancjami
chemicznymi, które mogą spowodować uszkodzenie konstrukcji opony;
zalecamy wymianę opon z zimowych na letnie, gdy średnia dobowa temperatura przekracza 7°C;
eksploatacja ogumienia zimowego w wyższych temperaturach powoduje jego przyspieszone zużycie;

m. w przypadku opon osobowych i dostawczych zalecamy montowanie opon zimowych na wszystkich
osiach pojazdu; ich montaż jedynie na jednej osi (np. tylko na osi napędowej) podczas eksploatacji
na śliskiej nawierzchni, może spowodować niekontrolowane zachowanie pojazdu, spowodowane
znaczącą różnicą przyczepności pomiędzy osiami;
n. niezależnie od stopnia zużycia bieżnika i ogólnego stanu ogumienia zalecamy wymianę opon na nowe,
gdy ich wiek przekroczy 10 lat licząc od daty produkcji.

2. DEFINICJE
Ilekroć w n/w Warunkach Gwarancji użyto jednego z poniższych określeń, oznaczają one odpowiednio:
2.1. „Producent” oznacza niemiecki koncern Continental AG, którego wyłącznym i oficjalnym reprezentantem w Polsce jest spółka pod nazwą Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Żwirki i Wigury 16C (02-092 Warszawa), dalej zwana także „COP”; Continental Opony Polska Sp. z o.o.
jest przedstawicielem gwaranta w Polsce w rozumieniu art. 5771 § 2 Kodeksu cywilnego;
2.2. „Produkt” oznacza opony osobowe, 4x4, dostawcze, motocyklowe, ciężarowe, specjalistyczne, rolnicze,
bieżnikowane oraz inne produkty oferowane przez Producenta, objęte jego gwarancją;
2.3. „Użytkownik” oznacza nabywcę Produktów wyprodukowanych przez Producenta; określenie to obejmuje
konsumentów i przedsiębiorców;
2.4. „Gwarancja” oznacza gwarancję jakości produktu udzieloną zgodnie z Warunkami Gwarancji przez
Producenta na Produkty oferowane w Europie oraz oznaczone innym chronionym znakiem należącym
do koncernu Continental (z wyłączeniem marek prywatnych). Gwarancja obejmuje jedynie Produkty
zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2.5. „POG” oznacza autoryzowany Punkt Obsługi Gwarancyjnej posiadający upoważnienie COP na rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych Produktu;
2.6. „DOT” to trwale umieszczony na ścianie bocznej opony ciąg 12-stu lub 13-stu znaków, którego cztery
ostatnie cyfry określają Datę produkcji opony;

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

Niniejsza Gwarancja nie obejmuje Produktów:
a. z Granicznie zużytym czołem bieżnika;
b. starszych niż 10 lat od Daty produkcji dla opon osobowych i dostawczych;
c. wyprodukowanych przed 1 sierpnia 2017 roku dla opon rolniczych;
d. naprawianych, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz podmiot, który wykonał tę naprawę
(z wyłączeniem opon bieżnikowanych, gdzie naprawy dokonał Producent);
e. z nacinanym czołem bieżnika, bez względu na sposób i zakres tych czynności oraz podmiot, który
je przeprowadził;
f. bieżnikowanych przez podmiot inny niż Producent, COP lub podmiot oficjalnie do tego upoważniony
przez Producenta lub COP;
g. z nieczytelnym lub usuniętym/uszkodzonym (częściowo lub całkowicie) nr DOT i/lub nr fabrycznym i/lub
Datą produkcji;
h. z Procentowym stopniem zużycia powyżej 25% w przypadku reklamacji związanych z wibracjami i/lub
niestabilnością prowadzenia pojazdu;
i. nie posiadających europejskiej homologacji, a tym samym nie dopuszczonych do obrotu w Europie;
Reklamacje Użytkownicy mogą zgłaszać w:
a. punktach zakupu Produktu (w tym w COP, jeśli produkt został zakupiony bezpośrednio w COP);
b. upoważnionych Punktach Obsługi Gwarancyjnej POG;
c. autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów – dot. Użytkowników z tzw. rynku OE (Original Equipment),
tj. takich, którzy zakupili nowe pojazdy wyposażone fabrycznie w Produkty objęte gwarancją Producenta;
Każda reklamacja może być rozpatrzona jedynie przez POG (dotyczy wyłącznie reklamacji zgłoszonych
bezpośrednio do POG) lub przez upoważnionego pracownika działu technicznego COP (dot. reklamacji
zgłoszonych we wszystkich punktach, o których mowa w pkt 3.4.). W uzasadnionych przypadkach COP
rezerwuje sobie prawo do podjęcia nadrzędnej i ostatecznej decyzji dot. reklamowanych Produktów;
W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji, umożliwiającego COP i/lub POG jej rozpatrzenie, Użytkownik
zobowiązany jest do:
a. dostarczenia reklamowanego Produktu do podmiotów (wymienionych w pkt. 3.4.);
b. dostarczenia reklamowanego Produktu wraz z obręczą koła, na której był eksploatowany, jeśli wada
ogumienia jest widoczna tylko po napompowaniu go ciśnieniem roboczym, a POG lub/i COP nie posiada
takiej obręczy;
c. dostarczenia wypełnionej karty gwarancyjnej (z datą sprzedaży, pieczęcią, podpisem sprzedającego
oraz danymi zakupionych opon) oraz dowodu zakupu na reklamowany Produkt (dla Użytkowników
z rynku OE – Książka Gwarancyjna pojazdu lub dowód rejestracyjny);
d. wypełnienia protokołu zgłoszenia reklamacji COP;
e. udostępnienia pojazdu, na którym był eksploatowany reklamowany Produkt do oceny stanu technicznego przez COP i/lub POG (lub inny upoważniony podmiot) na żądanie COP lub POG;
COP oświadcza, że wszystkie reklamacje winny być rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty dostarczenia
reklamowanego Produktu do podmiotów (wymienionych w pkt. 3.4.), przy czym COP nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu tego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych od COP,
a leżących po stronie Użytkownika;
W przypadku konieczności przeprowadzenia specjalistycznych badań reklamowanego Produktu,
w/w termin może ulec wydłużeniu, przy czym decyzję o wykonaniu takich badań w niezbędnym zakresie
może podjąć wyłącznie COP lub/i POG, który poinformuje o tym fakcie Użytkownika, przed upływem
14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji nie powinien być dłuższy
niż 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji Produktu;
Na czas rozpatrzenia reklamacji COP lub/i POG nie zapewnia Produktu zastępczego;
W przypadku uznania reklamacji na wadę Produktu zgłoszoną przez Użytkownika, będącego
osobą fizyczną, który w świetle Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nabył towar
konsumpcyjny – Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo
do:
a. bezpłatnej wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, lub zwrotu kosztów zakupu Produktu, jeśli wada
Produktu ujawni się przed upływem 24 miesięcy od daty zakupu nowego Produktu (lub przed upływem
24 miesięcy od daty wydania nowego pojazdu wyposażonego w Produkt objęty gwarancją Producenta);
b. zwrotu kosztów zakupu Produktu, pomniejszonych o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi
zużycia reklamowanego produktu, jeśli wada produktu ujawni się po upływie 24 miesięcy od daty jego
zakupu lub po upływie 24 miesięcy od daty wydania nowego pojazdu wyposażonego w ogumienie
objęte gwarancją Producenta lub w innych przypadkach;
W przypadku uznania reklamacji na wadę Produktu zgłoszoną przez Użytkownika w okresie obowiązywania
gwarancji Producenta (określonym w pkt. 3.1 niniejszych warunków gwarancji), który w świetle Ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nabył produkt w celu związanym z prowadzoną działalnością
zawodową lub gospodarczą, ma on prawo do:
a. zwrotu kosztu zakupu Produktu, pomniejszonych o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi
uznania reklamowanego Produktu;

INTERCARS.COM.PL

W niniejszej karcie zostały zawarte warunki gwarancji na nabyte
produkty koncernu Continental, spisane i potwierdzone przez
Państwa Sprzedawcę. Znajdują się tutaj również użyteczne
zalecenia pomagające prawidłowo eksploatować i przechowywać
nasze produkty.
Dziękujemy, że wybrałeś nasze produkty. Możesz im zaufać
– koncern Continental AG to ponad 140-letnia, sięgająca
początków motoryzacji, obecność na najważniejszych rynkach
i ogromne doświadczenie w produkcji ogumienia. Nasze wyroby
łączą w sobie najnowocześniejsze technologie w przemyśle
oponiarskim i najwyższą jakość produktów, które spełniają
wszystkie europejskie i światowe wymagania w zakresie
ich trwałości, wytrzymałości i niezawodności, zapewniając
pojazdom wysoki poziom bezpieczeństwa czynnego.

Czytelny podpis sprzedawcy
i pieczęć punktu sprzedaży
Bieżnik
Rozmiar
Numer DOT*
Numer DOT*
Numer DOT*
Numer DOT*
Marka opony
Data sprzedaży

* niepotrzebne skreślić
3.12. COP zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu załatwienia każdej uznanej reklamacji, wymienionych
w pkt. 3.10. i 3.11. tj. wymiany Produktu lub zwrotu kosztów. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego Produktu, w procesie wymiany będzie używany podobny Produkt;
3.13. COP nie pokrywa kosztów demontażu/montażu Produktu, a także innych kosztów związanych
z wyważeniem, czy dostarczeniem Produktu do sprzedawcy;
3.14. Produkt, po uznaniu reklamacji na jego wadę oraz wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w pkt 3.10
lub 3.11 nie podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika;
3.15. COP zastrzega sobie prawo do oznakowania Produktu, którego reklamacja zostanie oddalona. Oznakowanie to
w żaden sposób nie wpływa na właściwości Produktu oraz nie ogranicza możliwości jego dalszej eksploatacji;
3.16. Gwarancja nie obejmuje wad Produktów wynikających z:
a. nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania Produktu, podczas których Produkt narażony jest m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływanie
substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, rozpuszczalników, materiałów ropopochodnych tj. paliw, olejów, smarów i ich pochodnych) oraz ozonu i wysokich temperatur;
b. użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi;
c. nieprawidłowego montażu lub demontażu, w tym montażu Produktu na obręcz o niewłaściwym
rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz z zastosowania
podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym
niż zalecane przez Producenta;
d. eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności
Produktu (określonej na boku każdego Produktu) i/lub dopuszczalnych nacisków na osie, wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych odpowiednimi przepisami;
e. niedbalstwa, jazdy z nadmierną prędkością, niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy; a w szczególności
z gwałtownego hamowania i przyśpieszania;
f. niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn,
resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych, wspomagających hamulce i antypoślizgowych (m.in. ABS, EBS, ASR, ESP, BAS itp.);
g. eksploatacji Produktu z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w odniesieniu do zaleceń producenta pojazdu i/ lub Producenta;
h. nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych
i pogodowych;
i. wszelkich uszkodzeń mechanicznych (w tym m.in. wszelkich przecięć, przebić oraz uszkodzeń spowodowanych m.in.: ciałem obcym pomiędzy kołami bliźniaczymi, uderzeniem o przeszkodę czołem bieżnika,
barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, itp.), w tym także spowodowanych oddziaływaniem na produkt substancji chemicznych (lub podobnie działających środków, w tym
wymienionych w pkt. 3.16., ppkt. a), powodujących m.in.: uszkodzenie/degradację/przyspieszone
starzenie Produktu;
j. użycia produktu w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego;
k. pożaru, przyczyn naturalnych, lub spowodowanych innymi okolicznościami pozostającymi poza
kontrolą producenta pojazdu (np. pożar, wypadek, przegrzanie, siła wyższa, itp.).
3.17. Gwarancja na Produkt nie pokrywa:
a. kosztów spowodowanych zużyciem eksploatacyjnym jego składowych;
b. kosztów wezwania, holowania, dodatkowego czasu podróży i wynagrodzenia za pracę, przestoju
pojazdu, rozładowania pojazdu, wynajęcia pojazdu zastępczego, ponownego załadunku itp.;
c. wszelkich strat ekonomicznych i szkód (obejmujących m.in. utratę zysku, przychodów, wartości firmy
lub spodziewanych oszczędności);
d. roszczeń przedstawionych Użytkownikowi pojazdu przez osoby trzecie;
e. wszelkich innych uszkodzeń, szkód, strat i obrażeń, spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio wadą
Produktu, wadą wykonawczą lub spowodowaną niedbalstwem lub błędem pracowników wszystkich
podmiotów świadczących usługi serwisowe dla ogumienia;
3.18. Zgodnie z postanowieniami pkt. 3.17. wszelkie w/w roszczenia odszkodowawcze skierowane do Producenta
lub COP są wykluczone. Jednocześnie żadnego z postanowień pkt. 3.17. nie można traktować jako wyłączenia lub ograniczenia lub próby wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Producenta, wynikających
z przepisów obowiązującego prawa;
3.19. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
(Użytkownika) wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
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KARTY GWARANCYJNE:

ZIMA 2021/2022

KARTY GWARANCYJNE:

KARTA GWARANCYJNA

dzień …………. …. miesiąc………………. rok .………………………..

3………………………................., 4………………………………………

1.…………………………………, 2……………………. ……………….

Rozmiar /nazwa / bieżnik: ……………………………………………………….
Kody (DOT) opon:

Data sprzedaży:

Pieczęć Sprzedawcy

………..…………………………………………….
Czytelny podpis Sprzedawcy

Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. (w stosunku do opon marek: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Voyager, Kelly) oraz Firma
Oponiarska Dębica S.A. (w stosunku do opon marki Dębica) zwane dalej odpowiednio Gwarantem, udzielają gwarancji na sprzedawane
przez Gwaranta opony. Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.
1. Gwarancja obejmuje przyczyny tkwiące w oponach a w szczególności związane z wykonawstwem, materiałami lub konstrukcją,
o ile one wystąpią w ciągu terminu określonego jak niżej:
a) opony osobowe, dostawcze, 4 x 4 oraz motocyklowe – 60 miesięcy od daty zakupu lub od daty produkcji,
b) opony ciężarowe; pod marką Goodyear oraz Dunlop – 48 miesięcy od daty zakupu lub 60 miesięcy od daty produkcji, gwarancja nie
obejmuje opon starszych niż 8 lat, pod marką Dębica, Sava, Fulda oraz Kelly – 36 miesięcy od daty zakupu lub 48 miesięcy od daty
produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat,
c) opony bieżnikowane lub usługa bieżnikowania – 36 miesięcy od daty zakupu lub 48 miesięcy od daty bieżnikowania. Gwarancja nie
obejmuje karkasów starszych niż 7 lat, opon bieżnikowanych przez inne bieżnikownie niż autoryzowane przez Goodyear oraz opon
sprzedanych bezpośrednio przez Bieżnikownię. Gwarancja nie obejmuje także materiału karkasu Użytkownika z usługi
bieżnikowania.
Uwaga: W przypadku braku dołączenia do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu Gwarant bierze pod uwagę datę produkcji opony.
2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać u Sprzedawcy opon lub pojazdu (dotyczy pierwszego wyposażenia - OE).
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
a) zgłoszenie reklamacji poprzez przedłożenie kompletnie wypełnionego formularza opracowanego przez Gwaranta,
b) przekazanie wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym opony oraz dołączenie kopii dowodu zakupu i karty gwarancyjnej,
c) zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu
eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%,
d) na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu,
4. Informacja o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji przekazywana jest do Sprzedawcy e-mailem, jako załącznik PDF, po czym
Sprzedawca przekazuje ją niezwłocznie Użytkownikowi.
5. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji, nie przysługuje odwołanie do Gwaranta.
6. W przypadku nieuznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.
7. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.
8. Niniejszą gwarancją nie są objęte opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i /lub numerem homologacji europejskiej ECE i/lub
nr fabrycznym i/lub datą produkcji, zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika (opony których wskaźniki maksymalnego zużycia TWI zostały odkryte w jakimkolwiek miejscu opony) oraz naprawiane, pogłębiane, modyfikowane poza producentem.
9. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:
a) nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia
wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych
materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur,
b) używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi,
c) nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia odpowiedniej pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o
niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki,
ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta, zastosowania dętki do opony
bezdętkowej,
d) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opony i/lub dopuszczalnych
nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami,
e) jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania,
f) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub
zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów
zawieszenia a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP),
g) eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim),
h) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon
w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego,
i) przebicia, przecięcia, rozdarcia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o
przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę, ostry/kanciasty przedmiot w/na jezdni,
wypadku lub kolizji itp.,
j) odłupania, wyszarpania gumy bieżnika i innego umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony,
k) naturalnego procesu starzenia się gumy.

10. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze
złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.
11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej.

II. ZASADY ROZLICZANIA REKLAMACJI UZNANYCH.

(

C-1,6mm(TWI)

B-1,6mm(TWI)

) x100%

A – procentowa wielkość rekompensaty [%]
B - głębokość rzeźby reklamowanej opony [mm](do kalkulacji przyjmuje się najniższe miejsce)
C - głębokość bieżnika opony nowej [mm]

1. W przypadku uznania reklamacji opona przechodzi na własność Gwaranta a Użytkownik otrzymuje rekompensatę w wysokości
odpowiadającej pozostałej, użytecznej części opony. Realizacja rozliczenia odbywa się za pośrednictwem Sprzedawcy.
2. Procentową wielkość rekompensaty oblicza się wg poniższej formuły:

A=

Uwaga: Gwarant, według swojego wyboru, może w ramach uznanej reklamacji oponę naprawić.

a)

III. PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI OPON.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

montować na pojeździe opony dokładnie w rozmiarze, nośności i maksymalnej prędkości jakie są określone w wymaganiach
technicznych dla danego pojazdu,
montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika),
należy wyważać dynamicznie koła (obręcz + opona) każdorazowo na początku eksploatacji, a następnie nie rzadziej niż co 10 tys.
km, zabieg ten zapewnia komfort jazdy i eliminuje przedwczesne zużycie elementów zawieszenia, układu kierowniczego, łożysk i
opon,
dokonywać okresowej rotacji tj. zmiany pozycji opon na pojeździe nie rzadziej niż co 5-7,5 tys. km, o ile producent pojazdu nie
zaleca inaczej, co zapobiega ewentualnemu nierównomiernemu zużyciu bieżnika,
ciśnienie w ogumieniu mierzyć nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od zatrzymania pojazdu i nie rzadziej niż raz w
tygodniu oraz każdorazowo przed dłuższą podróżą,
eksploatować oponę, stosując zalecane przez producenta pojazdu ciśnienie wewnętrzne w oponie w odniesieniu do obciążenia
eksploatacyjnego pojazdu (informacje te są dostępne w punktach sprzedaży opon i w katalogu producenta),
kontrolować stan techniczny pojazdu,
eksploatować opony, stosując odpowiednie do rozmiaru opony rozmiary obręczy,
kontrolować na bieżąco stan opon i wymieniać w przypadku stwierdzenia uszkodzeń ,
montować / demontować i wyważać opony wyłącznie w specjalistycznych serwisach,
należy zawsze dostosować styl jazdy prędkość do warunków panujących na drodze oraz stopnia obciążenia pojazdu, a także unikać
gwałtownego hamowania i przyspieszania - szczególnie zrywania przyczepności kół napędowych przy ruszaniu i doprowadzania
do zablokowania kół,
unikać styczności opony z olejami, smarami i substancjami chemicznymi,
należy zawsze wymieniać zawór na nowy przy wymianie opon,
przy wyborze i zakupie opon zasięgnąć u sprzedawcy informacji o oponach i sposobie ich eksploatacji,
zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pojazd musi być wyposażony w opony o głębokości bieżnika co najmniej 1,6 mm (tzw.
oznaczenie TWI-Tread Wear Indicator), w oponach zimowych o najnowszej konstrukcji, oprócz oznaczeń TWI, znajdują się
dodatkowo wskaźniki minimalnej zalecanej głębokości bieżnika w warunkach zimowych (4 mm), umieszczone na poziomie miejsc
oznaczonych symbolem śnieżynki (tzw. WWI-Winter Wear Indicator) w barku.

Firma Oponiarska Dębica S.A.
ul. 1 Maja 1
39-200 Dębica

IV. PRZECHOWYWANIE OPON.
Opony należy przechowywać zawsze czyste, w miejscu suchym, ciemnym i chłodnym, chroniąc je przed działaniem ozonu, substancji
żrących lub ropopochodnych.
Opony zamontowane na obręczach przechowuje się zawieszone na hakach lub ułożone płasko jedno koło na drugim (maksymalnie 4
koła).
Opony bez obręczy przechowuje się w pozycji pionowej (stojącej)
W obydwu w/w przypadkach należy zmieniać pozycję co 4 tygodnie żeby uniknąć trwałych deformacji.
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp.z.o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa

Prawidłowe serwisowanie opon zapewnia ich długą i bezpieczną eksploatację
Życzymy zadowolenia z użytkowania naszych opon

Adresy internetowe: www.goodyear.pl, www.dunlop.pl, www.fulda.com, www.sava-tires.com, www.debica.com.pl
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KARTY GWARANCYJNE:

2

Polityka Gwarancyjna Michelin rozróżnia gwarancje produktowe opisane w tym dokumencie
oraz dodatkowe gwarancje handlowe opisane w odpowiednim regulaminie akcji handlowej.

Warunki gwarancji Produktowych

2.

3.

Udostępnienie reklamowanej opony wraz z dowodem zakupu – Gwarant zastrzega sobie prawo do wysłania (na

swój koszt) reklamowanej opony do zakładu badawczego Grupy Michelin celem wykonania ekspertyzy. Dowód

zakupu wymagany jest wyłącznie na potrzeby weryfikacji okresu Gwarancji. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń

dyskwalifikujących oponę z możliwości naprawy i dalszej eksploatacji w tym użycia karkasu do bieżnikowania,

opona taka ze względów ekologicznych zostanie przekazana do recyklingu na koszt Michelin, jeżeli Zgłaszający

nie zażąda zwrotu opony w terminie 30 dni od daty odpowiedzi na reklamację.

Ewentualne udostępnienie pojazdu na żądanie Gwaranta celem oceny jego stanu technicznego.

TERMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

opony dostawcze

opony terenowe POR

opony osobowe

reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie

reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie

natychmiastowym lub maksymalnie do 14 dni*

natychmiastowym lub maksymalnie do 14 dni*

natychmiastowym lub maksymalnie do 14 dni*

Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie wskazanym w poniższej tabeli odpowiednio dla kategorii opon:

Postanowienia dotyczą opon dystrybuowanych w Europie, zwanych w dalszej części „Wyrobami”.

opony ciężarowe

reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie

również zamontowane na nowych pojazdach są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych.

marek: Michelin, Remix, Pneu Laurent, Laurent Retread, Kleber, BFGoodrich, Taurus, Tigar, Kormoran, Orium, Riken.
Firma Michelin (zwana dalej „Gwarantem”) gwarantuje, że opony z Grupy Michelin dystrybuowane w Europie

opony rolnicze

reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie

Przedmiotem gwarancji udzielanej zgodnie z postanowieniami warunków gwarancji Grupy Michelin są opony

PRZEDMIOT GWARANCJI I GWARANT

dla opon Grupy Michelin

1.

2.

opony przemysłowe

Gwarantem na terenie RP jest Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Leonharda 9.

UZNANIE REKLAMACJI

W przypadku uznania reklamacji Gwarant przekaże Zgłaszającemu kompensatę w postaci nowej opony lub jej zamien-

nika bądź w postaci wyliczonej kwoty reklamacji. Kwota ta obliczana jest przez Gwaranta na podstawie aktualnych

eksploatacji Produktu. Gwarant zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu kompensaty.

cen transakcyjnych produktu (ceny rynkowej) i w oparciu o wysokość niezużytej części bieżnika lub pozostałego okresu

W przypadku uznania reklamacji i zrealizowania kompensaty na rzecz klienta następuje przeniesienie prawa

własności reklamowanych opon na rzecz gwaranta.

Przyznana przez Gwaranta kompensata zostanie przekazana Zgłaszającemu reklamację za pośrednictwem
dystrybutora opon Gwaranta.

AKCEPTACJA WARUNKÓW GWARANCJI

warunków gwarancji.

Złożenie reklamacji w sposób określony w punkcie pierwszym Warunków Rozpatrzenia Reklamacji oznacza akceptację

3.

2.

1.

związane ze złożeniem reklamacji koszty, w tym: kosztów demontażu i montażu produktu oraz kosztów jego wyważania.

Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niedogodności lub inne

REKOMPENSATY

* Podany okres określony jest w dniach kalendarzowych i liczony jest od dnia przyjęcia zgłoszenia przez dystrybutora.

opony agro-przemysłowe

3.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4.

OKRES GWARANCJI
Gwarancja obejmuje użytkowanie Wyrobu do zużycia oryginalnego bieżnika lub określonego czasu użytkowania według
poniższej tabeli:
PROCES ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

do zużycia bieżnika, tj. do wskaźnika TWI*

5 lat od daty zakupu

opony ciężarowe

do zużycia bieżnika (do 10% jego oryginalnej wysokości) i nie dłużej niż 5 lat od daty zakupu

do zużycia bieżnika (do 10% jego oryginalnej wysokości) i nie dłużej niż 10 lat od daty zakupu

24 miesiące od daty zakupu

do zużycia bieżnika i nie dłużej niż 5 lat od daty zakupu

opony rolnicze radialne
Michelin, Kleber i Taurus

opony przemysłowe

Formalne zgłoszenie reklamacji w punktach bezpośrednich dystrybutorów Grupy Michelin uwzględniające podanie

WARUNKAMI ROZPATRZENIA REKLAMACJI SĄ:

dętki i akcesoria do opon
(TBS, o-ringi, ochraniacze)

opony agro-przemysłowe
Michelin i Kleber

opony osobowe dostawcze i terenowe

1.

wszystkich niezbędnych szczegółów dotyczących opon i pojazdu.

* TWI – wskaźnik dopuszczalnego zużycia rzeźby bieżnika = 1,6 mm. Wskaźnik, umiejscowiony w rowkach bieżnika na jego obwodzie i oznaczony na boku opony
symbolem TWI, służy do wizualnej oceny zużycia bieżnika. Zużycie do wskaźnika TWI = zużycie w co najmniej jednym miejscu na obwodzie opony.
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SYTUACJE NIEOBJĘTE GWARANCJĄ

nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych dotyczących Wyrobów określonych przez Gwaranta (wymogi

Gwarancją nie są objęte Wyroby, które uległy uszkodzeniu z przyczyn:
1.

6.

eksploatować oponę, stosując zalecane przez producenta pojazdu i producenta opon ciśnienie wewnętrzne

w oponie w odniesieniu do obciążenia eksploatacyjnego pojazdu (informacje te są dostępne w punktach

sprzedaży opon, na naklejkach w pojeździe, instrukcji obsługi pojazdu, w katalogach technicznych opon grupy
Michelin lub na stronie www.michelin.pl);

w przypadku opon osobowych regularnie rotować ich pozycję na pojeździe po przejechaniu 7000 km dla aut

stosować rozmiary felgi odpowiadające wymogom Wyrobu;

1.

DANE OSOBOWE

wycofać oponę z eksploatacji przekazać ją do weryfikacji przez wykwalifikowany personel.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w postaci: pęknięć, przecięć deformacji kształtu, należy niezwłocznie

DANE OSOBOWE

Administratorami Państwa danych osobowych tj. nazwy firmy (w tym imienia i nazwiska), adresu zamieszkania

lub miejsca prowadzenia działalności, telefonu kontaktowego, stanowiska, adresu a-mail są:

a.
dystrybutorPaństwa
u któregodanych
złożyliosobowych
Państwo reklamację
(dalej(w
„Dystrybutor”);
Administratorami
tj. nazwy firmy
tym imienia i nazwiska), adresu zamieszkania

a.

(dalej „Michelin”).
dystrybutor u którego złożyli Państwo reklamację (dalej „Dystrybutor”);

b. miejsca
Michelin
Polska S.A.,
ul. Leonharda
9, 10-454
Olsztyn, email:
Kontakt_IODO@michelin.com
lub
prowadzenia
działalności,
telefonu
kontaktowego,
stanowiska,
adresu a-mail są:

Każdy
zMichelin
tych podmiotów
jestul.osobnym
administratorem
danych
i będzie
przetwarzać je we własnych celach
b.
Polska S.A.,
Leonharda
9, 10-454 Olsztyn,
email:
Kontakt_IODO@michelin.com

(a)
w przypadku
Dystrybutora
w oparciu złożonej
o art. 6 ust.
1 pkt
(b) RODO
tj. w celu wykonania umowy, natomiast
w związku
z przyjęciem
i rozpatrzeniem
przez
Państwa
reklamacji.

w związku
i rozpatrzeniem złożonej przez Państwa reklamacji.
(dalejz przyjęciem
„Michelin”).

2.

Gromadzenie,
przetwarzanie
wykorzystywanie
danych osobowych
odbywa
się:
Każdy z tych podmiotów
jest iosobnym
administratorem
danych i będzie
przetwarzać
je we własnych celach

(b) w przypadku Michelin w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt (f) RODO. Prawnie uzasadniony interes Michelin polega
Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się:
na uzyskaniu – w razie potrzeby – bezpośrednich danych kontaktowych do Państwa – w celu rozpatrzenia
(a) w przypadku Dystrybutora w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt (b) RODO tj. w celu wykonania umowy, natomiast
złożonej przez Państwa reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych
(b) w przypadku Michelin w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt (f) RODO. Prawnie uzasadniony interes Michelin polega
uniemożliwi wykonanie reklamacji.
na uzyskaniu – w razie potrzeby – bezpośrednich danych kontaktowych do Państwa – w celu rozpatrzenia

Bez
Państwa
Michelin
ani Dystrybutor
nie będą
danych
podmiotom
osobom
złożonej
przezzgody,
Państwa
reklamacji.
Podanie danych
jestudostępniać
dobrowolne,Państwa
jednak brak
podania
danychlub
osobowych

trzecim,
z wyjątkiem
Manufacture
uniemożliwi
wykonanie
reklamacji.Française des Pneumatiques Michelin z siedzibą we Clermont-Ferrand (Francja)

lub - w razie konieczności biznesowej, również innym podmiotom z Grupy Michelin lub zapytań uprawnionych
Bez Państwa zgody, Michelin ani Dystrybutor nie będą udostępniać Państwa danych podmiotom lub osobom
organów i służb, na podstawie odpowiednich przepisów.
trzecim, z wyjątkiem Manufacture Française des Pneumatiques Michelin z siedzibą we Clermont-Ferrand (Francja)

Dane
będą przechowywane
Michelin
Dystrybutora
przez
okres niezbędny
obsługi
lub - wosobowe
razie konieczności
biznesowej,przez
również
innymoraz
podmiotom
z Grupy
Michelin
lub zapytańdouprawnionych

Przysługuje
prawo możliwości
dostępu dodłuższego
swoich danych
oraz prawo żądania
sprostowania,
ich usunięcia
reklamacji, zPaństwo
zastrzeżeniem
przechowywania
danych wichcelu
ustalenia, dochodzenia

lub obrony roszczeń, zgodnie z przepisami o przedawnieniu.
Dane osobowe będą przechowywane przez Michelin oraz Dystrybutora przez okres niezbędny do obsługi

reklamacji,
z zastrzeżeniem
możliwości
dłuższego
przechowywania danych w celu ustalenia, dochodzenia
organów i służb,
na podstawie
odpowiednich
przepisów.
5.

lub ograniczenia
ich przetwarzania
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skargi Michelin
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się pod
ochroną
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Kontakt_IODO@michelin.com
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z Dystrybutorem

(dane
wskazane powyżej)
lub – w przypadku
Michelin sprzeciwu.
z inspektorem ochrony danych, pod adresem email:
lub ograniczenia
ich przetwarzania
oraz do wniesienia
7.

9.
8.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Dane
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nie będą
podlegały
zautomatyzowanemu
przetwarzaniu.
Przysługuje
Państwu
prawo
wniesienia
skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.

osobowych,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt_IODO@michelin.com

8.

7.
6.

6.

5.

4.

4.

3.

3.
2.

1.

kategorii SUV z napędem 4x4 i 15 000 km dla aut osobowych i dostawczych;

7.

nieprawidłowego montażu lub demontażu, np. bez użycia pasty monterskiej lub z użyciem past ropopochodnych;

opony osobowe i ciężarowe po zamontowaniu na obręczy należy wyważyć dynamicznie;

9.

8.

nieprawidłowego naprawiania lub przeprowadzenia naprawy w strefach opony, w których jest to niedozwolone;

dotyczące eksploatacji opon przedstawione są m.in. w punkcie poniżej „Wymogi dotyczące eksploatacji opon
2.
złego stanu technicznego pojazdu, w tym: nieprawidłowej geometrii zawieszenia, wadliwej zbieżności kół,

Grupy Michelin”);
3.

uszkodzeń mechanicznych: przecięć, przebić wpływających na wytrzymałość opony i zagrażających dalszej

wadliwych, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, hamulców, sprężyn i/lub innych elementów zawieszenia;.

4.
5.
przeciążania wyrobu i eksploatacji z niewłaściwym ciśnieniem (zarówno zbyt wysokim, jak i zbyt niskim);

bezpiecznej eksploatacji;
6.

nieprawidłowego przechowywania Wyrobu, w tym: niezabezpieczenia go przed działaniem ognia, substancji
agresywnie oddziałujących na strukturę gumy, ropopochodnych, ozonu i/lub działaniem temperatur

7.

nieprawidłowego transportu i przechowywania Wyrobu przez Klienta;

powodujących degradację gumy;
8.

nieprawidłowej techniki jazdy, w szczególności sytuacji powodujących spalanie bieżnika, jazdy z zablokowanymi
kołami, hamowania awaryjnego;

9.
10. użycia Wyrobu w warunkach niezgodnych z jego przeznaczeniem;
11. celowego uszkodzenia opony (akt wandalizmu);

eksploatowanych ponad wartości maksymalne pracy cyklicznej określone w katalogu technicznym.

12. pracy opon ponad wartości oceniane jako maksymalne w tonokilometrach na godzinę (TKPH) lub opon
(dotyczy opon przemysłowych i rolniczych);
13. użytkowania opon z niewłaściwymi elementami współpracującymi, np: dętkami, ochraniaczami, felgami, o-ringami
lub TBS.

WYMOGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI OPON

montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja,

określone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu;

montować na pojeździe opony dokładnie tego typu rozmiaru, nośności i maksymalnej prędkości, jakie są

W celu prawidłowej eksploatacji Wyrobów Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad:
1.
2.

rzeźba bieżnika);
w przypadku pojazdów osobowych z napędem na cztery koła tego samego rozmiaru montować wszystkie cztery
opony nowe oraz jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika), zaś
4.

ciśnienie w ogumieniu należy mierzyć na zimnych oponach;

w przypadku pojazdów z różnymi rozmiarami na osiach stosować się do wytycznych producenta pojazdu;
5.

3.

6

5
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4. Zaleca się, aby okresowo (nie rzadziej jednak niż co 10.000 km), opony z przedniej osi były wymieniane stronami z oponami z tylnej
osi, o ile specyfikacja techniczna producenta to dopuszcza; pomoże to w zmniejszeniu skutków nierównomiernego zużycia opon.
5. Ciśnienie w oponach powinno być sprawdzane nie rzadziej niż co dwa tygodnie, co najmniej 2 godziny po zatrzymaniu pojazdu, oraz
za każdym razem przed dłuższą podróżą.
6. Podczas użytkowania opon należy przestrzegać, aby zachowane było ciśnienie zalecane przez producenta pojazdu, z uwzględnieniem
obciążenia pojazdu (informacja jest dostępna w punktach sprzedaży pojazdu lub w katalogu technicznym producenta pojazdu
a także na tabliczkach umieszczonych na elementach nadwozia).
7. Opony muszą być montowane na obręczach o typie i rozmiarze odpowiednim dla danej opony.
8. Stan techniczny opon powinien być sprawdzany regularnie przez serwis specjalistyczny. W uzasadnionych przypadkach należy
dokonać wymiany opony/opon.
9. Opony powinny być montowane i demontowane tylko w specjalistycznych warsztatach.
10. Styl jazdy i prędkość powinny być zawsze dostosowane do aktualnych warunków na drodze oraz do obciążenia pojazdu; należy unikać
nagłego hamowania i przyspieszania.
11. Przy każdorazowej wymianie opony należy wymienić również zawór.
IX. ZASADY PRZECHOWYWANIA OPON
1. Opony powinny być zawsze przechowywane w czystym, suchym, ciemnym i chłodnym miejscu oraz powinny być chronione przed
oddziaływaniem ozonu, dużymi wahaniami temperatury, substancjami żrącymi oraz innymi o agresywnym działaniu.
2. Opony montowane na obręczach powinny być przechowywane przez zawieszenie na hakach bądź w pozycji horyzontalnej, jedno
koło na drugim (maksimum 4 koła); zaleca się zmianę kolejności kół co dwa tygodnie.
3. Opony bez obręczy powinny być przechowywane w pozycji pionowej (stojącej), niepoddane dodatkowym zewnętrznym
obciążeniom. Przechowywane tak opony powinny być co dwa tygodnie obracane by uniknąć trwałej deformacji.
X. DANE OSOBOWE
1. Pirelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000035918, NIP: 113-00-07-780, REGON: 011563772 jest
administratorem danych osobowych Beneficjenta Gwarancji.
2. Cel, zakres i podstawa powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań
związanych z obsługą gwarancji.
3. Dane osobowe Beneficjenta Gwarancji mogą być również wykorzystywane dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa.
4. Dane osobowe Beneficjenta Gwarancji będą przetwarzane przez Spółkę Pirelli Polska Sp. z o.o. lub przez punkt sprzedaży opon lub
samochodów, który jako odrębny podmiot będzie realizował cele opisane powyżej.
5. Dane osobowe Beneficjenta Gwarancji obejmują imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, email, telefon, numer NIP.
6. Na powyższych danych będą wykonywane w szczególności operacje: przechowywanie, transfer, utrwalanie, a także czynności
polegające na tworzeniu kopii bezpieczeństwa oraz czynności związane z odtworzeniem danych z kopii bezpieczeństwa.
7. Beneficjent Gwarancji może w każdym czasie skorzystać z prawa wglądu do swoich danych osobowych, uzyskania informacji
o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych; możliwości ich poprawiania oraz usunięcia, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, kontaktując się z: Pirelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
e-mail: bok.poland@pirelli.com
8. Beneficjent Gwarancji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie opisanym powyżej.
9. Beneficjent Gwarancji przyjmuje do wiadomości, iż podanie jego danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania gwarancji.
Brak zgody, sprzeciw, lub cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości wykonania powyższego celu.
10. Beneficjent Gwarancji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania celu opisanego powyżej lub do zrealizowania
celu wynikającego z przepisów prawa. Dane osobowe Beneficjenta Gwarancji nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż
ten wskazany powyżej chyba że Beneficjent Gwarancji wyrazi odrębną zgodę.
12. Dane osobowe Beneficjenta Gwarancji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
14. Dane osobowe Beneficjenta Gwarancji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z dnia 27-04-2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz.
UE z 04.05.2016 L 119/1 oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
z 2019.1781), z uwzględnieniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa.
XI. DANE POTRZEBNE DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z GWARANCJI
Gwarant: Pirelli Polska Sp. z o.o., Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon: +48 22 517 10 10 , email: bok.poland@pirelli.com

PIRELLI POLSKA SP. Z O.O.
UL. KLIMCZAKA 1 • 02-797 WARSZAWA

KARTA GWARANCYJNA

(Obowiązuje dla opon zakupionych począwszy od 1 czerwca 2020 r.)

NA OPONY Z GRUPY PIRELLI

OSOBOWE • MOTOCYKLOWE
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Data sprzedaży
Marka opony
Numer DOT
Numer DOT*
Numer DOT*
Numer DOT*

Bieżnik

Rozmiar

* niepotrzebne skreślić

Czytelny podpis sprzedawcy
i pieczęć punktu sprzedaży

KARTA GWARANCYJNA PIRELLI POLSKA SP. Z O.O.
Pirelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana Pirelli) gwarantuje, że wszystkie opony z grupy Pirelli, nabyte bądź to
bezpośrednio bądź poprzez oficjalny serwis Pirelli, które są zamontowane w samochodach osobowych, motocyklach, furgonetkach
i lekkich ciężarówkach, są dostarczane bez wad produkcyjnych lub materiałowych, które powodowałyby, iż produkty te nie nadawałyby
się do normalnego użytku i będą mogły być przyjęte do badania przez autoryzowany personel techniczny Pirelli w maksymalnym okresie
7 lat (84 miesięcy) od pierwotnej daty zakupu podanej na dokumencie sprzedaży. Gwarancja znajdzie zastosowanie pod warunkiem,
że Pirelli otrzyma Formularz Gwarancyjny, wypełniony we wszystkich rubrykach, oraz udostępni produkt na potrzeby badania
wykonywanego przez autoryzowany personel techniczny.
Wyłączenia spod Gwarancji:
• Opony przemontowane z pojazdu, na którym zostały oryginalnie zainstalowane.
• Opony, które były bieżnikowane, których bieżnik był pogłębiany lub naprawiane przez osobę trzecią.
• Opony, które zostały zmodyfikowane poprzez dodanie lub usunięcie materiału lub zmodyfikowane w celu zmiany ich wyglądu.
• Opony, w które wprowadzono płyn do wyważania lub uszczelniający (inny niż zastosowany przez Pirelli w procesie produkcyjnym)
albo opony, w których do napompowania posłużyła inna substancja niż powietrze lub azot.
• Opony używane w wyścigach samochodowych lub innych samochodowych imprezach sportowych.
• Opony, które stały się niezdatne do użytku na skutek użytkowania w sposób sprzeczny z instrukcją lub zaleceniami producenta opon
lub obręczy, włączając w to niewłaściwy indeks prędkości, indeks nośności, przeładowanie, niewłaściwy rozmiar i niewłaściwe
zastosowanie.
• Anomalie w prowadzeniu pojazdu lub wibracje pojazdu, w sytuacji gdy pojazd nie może być udostępniony na żądanie Pirelli do
dalszych badań.
• Opony, które stały się niezdatne do użytku na skutek mechanicznych nieprawidłowości w pojeździe takich jak niesprawność
elementów podwozia (w tym nieprawidłowe parametry regulacyjne/wymiarowe), niepełna sprawność układu hamulcowego,
nieprawidłowo działające amortyzatory, felgi niezgodne ze specyfikacją producenta pojazdu/opon itp.
• Opony, które osiągnęły minimalną dopuszczalną prawem głębokość bieżnika.
• Opony uszkodzone przez ogień, czynniki klimatyczne, korozję, akty wandalizmu, wypadki, łańcuchy śnieżne, kradzież, jazdę ze zbyt
niskim lub zbyt wysokim ciśnieniem powietrza, uszkodzenia powstałe podczas serwisowania.
• Opony uszkodzone na skutek niewłaściwego przechowywania lub transportu, w tym po montażu.
• Opony letnie, na których powstaną pęknięcia powierzchni spowodowane użytkowaniem przy niskich temperaturach otoczenia.
• Opony zniekształcone na skutek niewłaściwego transportu lub przechowywania.
• Opony, które stały się niezdatne do użytku na skutek uszkodzeń w trakcie eksploatacji (na przykład gwoździe, szkło, obiekty
metalowe) lub inne przebicia, rozdarcia, otarcia lub uderzenia.
• Opony uszkodzone na skutek niewłaściwego montażu / demontażu (w tym fabrycznego, dokonanego przez producenta pojazdu),
wyważania, regulacji kół jezdnych itp. podczas świadczonych usług serwisowych.
• Opony, których znak towarowy, numer seryjny lub DOT zostały starte lub noszą ślady manipulacji.
• Okres gwarancyjny opony kończy się wraz z osiągnięciem dopuszczalnego zużycia bieżnika opony, który następuje w chwili, gdy
powierzchnia bieżnika zrówna się z powierzchnią co najmniej jednego ze wskaźników zużycia bieżnika (TWI), niezależnie od wieku
i przebiegu opony. TWI wskazuje wymaganą prawnie minimalną głębokość bieżnika (tj. 1,6 mm) dla opon w samochodach
osobowych, SUV, lekkich ciężarówkach, motocyklach i skuterach.
Niniejsza gwarancja jest jedyną gwarancją udzieloną przez Pirelli i nie istnieje żadna inna wyraźna lub dorozumiana gwarancja przydatności
handlowej produktów lub przydatności produktów do określonego celu. Niniejsza gwarancja nie może być zmieniona przez żadną osobę,
w szczególności przez oficjalny serwis Pirelli lub przez Producenta Samochodów lub przez Sprzedawcę Samochodów, w zakresie nałożenia
jakichkolwiek innych obowiązków w związku z oponami marki Pirelli.
Jeśli ujawni się jakakolwiek wada produktu, Pirelli nie będzie zobowiązana do podejmowania żadnych innych działań niż te zastrzeżone
w niniejszej gwarancji. Wszelkie inne środki prawne przeciwko Pirelli są wyłączone w maksymalnym zakresie na jaki zezwalają przepisy
prawa, w szczególności Pirelli nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe (takie jak utrata wartości pojazdu,
strata czasu, niedogodność) wynikłe z wad produktów.
Warszawa, dnia 1 czerwca 2020 r.

SUPLEMENT DO KARTY GWARANCYJNEJ PIRELLI POLSKA SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie do „Karty gwarancyjnej Pirelli” w zakresie zasad i procedury rozpatrywania roszczeń
z gwarancji.
2. Niniejszy dokument stanowi integralną część „Karty gwarancyjnej Pirelli”.

II. ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane w miejscu zakupu opony, będącym oficjalnym serwisem Pirelli. W pozostałych
przypadkach zgłoszenie musi zostać dokonane:
a) w jednym z oficjalnych serwisów Pirelli, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.pirelli.pl;
b) w punkcie zakupu pojazdu, o ile reklamacja dotyczy opon stanowiących wyposażenie fabryczne nowego pojazdu (OE).
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane w obecności upoważnionego pracownika oficjalnego serwisu Pirelli lub punktu
zakupu pojazdu.
3. Warunki rozpatrzenia reklamacji są następujące:
a) opona z podejrzeniem wady powinna zostać dostarczona na koszt uprawnionego z tytułu Gwarancji (dalej zwany „Beneficjentem
Gwarancji”) do punktu zakupu określonego powyżej wraz z dowodem zakupu w celu ustalenia daty zakupu, ceny, jak i źródła
sprzedaży;
b) Formularz Gwarancyjny Pirelli powinien zostać wypełniony przez upoważnionego przedstawiciela oficjalnego serwisu Pirelli lub
punktu zakupu i podpisany przez Beneficjenta Gwarancji w celu zarejestrowania reklamacji;
c) opona z podejrzeniem wady będzie następnie przewieziona wraz z oryginałem podpisanego Formularza Gwarancyjnego oraz
dowodem zakupu do Centrum Diagnostycznego Pirelli.
4. Opona z podejrzeniem wady, która to wada z racji swego charakteru ujawnia się od początku eksploatacji opony (np. ściąganie
pojazdu z prostoliniowego toru jazdy, wibracje pojazdu, głośna praca opony, drgania itp.), powinna zostać zgłoszona niezwłocznie
po jej zamontowaniu lub stwierdzeniu wadliwości, jednak nie później niż nastąpi 10% zużycia oryginalnej głębokości bieżnika.
5. Na żądanie Pirelli, pojazd, w którym opony były zamontowane, musi zostać udostępniony dla celów sprawdzenia stanu technicznego
przez personel techniczny Pirelli.

III. TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI
1. Decyzja Pirelli o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia reklamacji
w sposób opisany wyżej i jest ona ostateczna. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Pirelli dokona rozliczenia bez
zbędnej zwłoki, za pośrednictwem oficjalnego serwisu Pirelli lub punktu zakupu pojazdu.
2. Po wykonaniu badań opon, skierowanych do badania do Pirelli przez Beneficjenta Gwarancji, oficjalny serwis Pirelli lub punkt zakupu
pojazdu jest powiadamiany o ich wyniku drukiem „WYNIK BADANIA OPON”.

IV. ODRZUCENIE REKLAMACJI
1. Jakikolwiek komentarz słowny, zamieszczony w ostatniej (siódmej) kolumnie druku „WYNIK BADANIA OPON” oznacza, iż reklamacja
została odrzucona. W takim przypadku opony są deponowane przez Pirelli w „Strefie reklamacyjnej Pirelli”, mieszczącej się w firmie
Fiege Sp. z o.o., ul. Ługowa 85; 96-320 Mszczonów, tel. 46 857 60 00 nr wew. od 151 do 154.
2. Beneficjent Gwarancji może w okresie 30 dni od daty powiadomienia oficjalnego serwisu Pirelli lub punktu zakupu pojazdu
o odrzuceniu reklamacji odebrać opony na swój koszt i ryzyko z miejsca, w którym są zdeponowane (Fiege Sp. z o.o.). Po tym
terminie badane opony poddane będą utylizacji bez jakichkolwiek dodatkowych powiadomień.
3. Aby odebrać opony koniecznym jest (pod rygorem odmowy wydania opon), aby Beneficjent Gwarancji:
a) odebrał opony z miejsca ich zdeponowania (Fiege Sp. z o.o.) we własnym zakresie lub na swój koszt i ryzyko wybrał przewoźnika
(np. firma kurierska, inna osoba fizyczna itp), który dokona przewozu opon z miejsca ich zdeponowania (Fiege Sp. z o.o.) do
miejsca wyznaczonego przez Beneficjenta Gwarancji (adres dostawy); Beneficjent Gwarancji lub wybrany przez niego przewoźnik
musi posiadać następujące informacje: adres Fiege Sp. z o.o., adres dostawy oraz oznakowanie opon z roszczenia oddalonego
(wg trzeciej kolumny Wyniku Badania Opon),
oraz
b) powiadomił Pirelli, na co najmniej 2 dni robocze (sobota w tym przypadku nie jest traktowana jako dzień roboczy) przed
planowanym dniem odbioru opon z Fiege Sp. z o.o., drogą mailową (bok.poland@pirelli.com) lub faksową (22 – 517 10 82 – w tym
przypadku po wysłaniu faksu prosi się o potwierdzenie czytelności przekazu faksowego dzwoniąc na numer 22 517 10 10 w. 1)
o zamiarze odbioru własnego opon, obligatoryjnie podając oznakowanie przeznaczonych do odbioru opon, dane wybranego
przewoźnika, adres dostawy oraz datę planowanego odbioru opon z Fiege Sp. z o.o.

V. WYŁĄCZENIA
1. Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania do opon, które zostały zakupione poza Terytorium RP oraz do opon, które nie występują
w ofercie handlowej Pirelli Polska Sp. z o.o.
2. Poza rozliczeniem gwarancji opisanym w punkcie VII poniżej, Pirelli nie pokrywa żadnych innych kosztów związanych ze zgłoszeniem
gwarancyjnym, w szczególności ale nie wyłącznie Pirelli nie pokrywa szkód spowodowanych okresową niesprawnością pojazdu,
niedogodnościami lub trudnościami ani kosztów związanych ze złożeniem reklamacji. Gwarancja nie obejmuje utraconych korzyści.

VI. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień (wykonywanych w stosunku do sprzedawcy) Kupującego
będącego konsumentem wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

VII. ZASADY ROZLICZANIA GWARANCJI
1. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Pirelli zobowiązuje się, że w przypadku uznanych przez siebie reklamacji, według swojego wyboru:
a) naprawi bądź wymieni oponę na swój koszt lub
b) zagwarantuje Beneficjentowi Gwarancji zwrot ceny sprzedaży zapłaconej za oponę, przy czym Pirelli ma prawo pomniejszyć
kwotę zwrotu o część ceny zakupu opony uzależnioną od stopnia zużycia opony, powstałego do czasu rozpatrzenia reklamacji
(wyliczenie w oparciu o pozostałą głębokość bieżnika).
2. Rozliczenie gwarancji następuje za pośrednictwem oficjalnego serwisu Pirelli lub punktu zakupu pojazdu.

VIII. ZASADY EKSPLOATACJI OPON
1. Opony zamontowane w pojeździe powinny mieć te same parametry, w tym rozmiarowe i wytrzymałościowe, jak wskazane
w specyfikacji technicznej pojazdu.
2. Na jednej osi pojazdu powinny być umieszczane takie same opony (wielkość, indeks nośności, kod prędkości, budowa, wzór bieżnika),
chyba że specyfikacja techniczna producenta wskazuje inaczej.
3. Przy każdorazowym montażu opony na obręcz, jednak nie rzadziej niż raz na 10 tysięcy km, powinno zostać wykonane dynamiczne
wyważenie kół (obręcz i opona); ta procedura zapewnia komfort jazdy i pomaga wyeliminować przedwczesne zużycie elementów
systemu zawieszenia, elementów układu kierowniczego, łożysk oraz opon.
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Krasne Potockie 88, 33-394 Kl czany, tel. +48 (018) 33 70 730

KARTA GWARANCYJNA
OPONY

Rozmiar opony

marka/bie nik

Data sprzeda y

DOT nr

piecz

i podpis sprzedawcy

WARUNKI ODPOWIEDZIALNO CI Z TYTU U GWARANCJI
1. Gwarancja na opony osobowe wynosi 24 miesi ce
2. Gwarancja na opony dostawcze i 4x4 wynosi 12 miesi cy
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przed o enie karty gwarancyjnej wraz z reklamowan opon do punktu sprzeda y.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
5. Gwarancja obejmuje wady fabryczne ujawnione w oponie w okresie gwarancji.
6. Reklamacja nie b dzie rozpatrywana, je eli w skutek zu ycia bie nika jego wysoko jest równa lub mniejsza ni 1,6 mm
7. W przypadku ujawnienia wady lub jej uznania nabywca ma prawo do otrzymania równowarto ci opony pomniejszonej o
procent zu ycia eksploatacyjnego, w szczególnych przypadkach nowej opony bie nikowanej.
8. Za wady fabryczne nie uwa a si nast puj cych uszkodze
- wszelkiego typu uszkodze mechanicznych
- nieprawid owego zu ycia bie nika
- p kni krzy owych osnowy
- za amanie osnowy wynikaj ce z jazdy z nieodpowiednim ci nieniem lub z przeci enia
9. Opona eksploatowana nie zgodnie z przeznaczeniem nie podlega gwarancji.
10. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za koszty poniesione przez nabywc w wyniku reklamowania opony (demonta ,
postój pojazdu, itp.)
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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
Ogólne Warunki Gwarancji z tytułu wad i zużycia opon
dystrybuowanych przez Apollo Vredestein Opony
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Produktów wyprodukowanych przez Producenta, na które
została wydana Karta Gwarancyjna, przy używaniu ich
zgodnie z przeznaczeniem.

Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o.

Data sprzedaży:

2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji
użyte jest jedno z poniższych określeń, oznaczają one
odpowiednio:

Marka opony:

„GWARANT”
Apollo Vredestein Opony Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Numer DOT:

„NABYWCA”
oznacza nabywcę Produktu wyprodukowanegoprzez
Producenta. Określenie to obejmuje zarówno osoby fizyczne,
jak i przedsiębiorców.

Numer DOT*:

„PRODUCENT”

Numer DOT*:

Apollo Vredestein B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Holandii.

“PRODUKT”

Numer DOT*:

A = (1 -

B - 1,6 mm
C - 1,6 mm

x 100)

A – stopień zużycia opony (w %)
B – aktualna średnia głębokość bieżnika opony (zmierzona w
3 punktach na obwodzie opony (w mm)
C – głębokość bieżnika nowej opony (w mm)
3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady Produktu wynikłe
podczas jego eksploatacji z przyczyn tkwiących uprzednio
w Produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.
4. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres gwarancyjny wynoszący 3 (trzy)
lata, liczony od daty zakupu Produktu lub do momentu
osiągnięcia Całkowitego zużycia Produktu, w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej.
5. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu wynikających z:
1) nieprawidłowego transportu, przechowywania niezgodnie ze standardami branży oponiarskiej i użytkowania
Produktu, podczas których narażony jest on w szczególności na odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń, oddziaływania substancji chemicznych i
wysokich temperatur,

opony osobowe, dostawcze, do pojazdów typu SUV, rolnicze
i przemysłowe.

2) eksploatacji Produktu niezgodnie z jego przeznaczniem
i/lub parametrami technicznymi,

Rozmiar:

„GWARANCJA”

3) nieprawidłowego montażu lub demontażu Produktu,

Bieżnik:

„NUMER DOT”

oznacza gwarancję jakości Produktu udzieloną zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji przez Gwaranta.

oznacza datę wyprodukowania Produktu przez Producenta,
umieszczoną trwale na boku opony.

„CAŁKOWITE ZUŻYCIE PRODUKTU”
sytuacja, w której wysokość rzeźby bieżnika jest niższa niż
1,6 mm.

Czytelny podpis sprzedawcy i pieczęć
punktu sprzedaży:

„PROCENTOWY STOPIEŃ ZUŻYCIA PRODUKTU”
pozostała głębokość bieżnika w używanej oponie wyliczona
w odniesieniu do głębokości bieżnika nowej opony na podstawie nw. wzoru

4) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu,
powodującego przekroczenie dopuszczalnej nośności
Produktu określonej przez Producenta i/lub dopusz-czalnych nacisków na osi, wyszczególnionych na
tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych przez
obowiązujące przepisy,
5) niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy, w tym w szczególności jazdy z nadmierną prędkością, gwałtownego
hamowania lub przyśpieszania,
6) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu,
7) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji
Produktu w ekstremalnych warunkach drogowych i
pogodowych,
8) eksploatacji Produktu z nieprawidłowym ciśnieniem
wewnętrznym w stosunku do zaleceń producenta pojazdu i/lub Producenta,
9) wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym także spowodowanych oddziaływaniem substancji chemicznych,
10) użycia w zawodach sportowych lub innych wydarze-niach mających cechy współzawodnictwa sportowego,
11) zdarzeń naturalnych lub spowodowanych innymi okolicznościami, pozostającymi poza kontrolą producenta
pojazdu i Producenta, w tym w szczególności takich jak:
wypadek drogowy, pożar, powódź, itp.

* niepotrzebne skreślić
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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
6. Gwarancja nie obejmuje Produktów:
1) naprawianych, bez względu na sposób naprawy i podmiot,
który naprawy dokonał,
2) bieżnikowanych, bez względu na technologię, jakość
wykonania oraz podmiot odpowiedzialny za ten proces,
3) z nieczytelnym, usuniętym lub uszkodzonym numerem
DOT.
4) całkowicie zużytych.
7. Celem skorzystania z gwarancji uprawniony z Gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Produkt do miejsca jego zakupu.
8. Przyjęcie reklamacji następuje przez sporządzenie stosownego protokołu.
9. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji uprawniony z
Gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego
Produktu do podmiotu wskazanego w punkcie 7 powyżej, w
terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty wykrycia wady.
10. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w punkcie 9
wyłącza odpowiedzialność z tytułu gwarancji.
11. Podstawą skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest
przedłożenie przez uprawniony z Gwarancji ważnej Karty
Gwarancyjnej zawierającej datę sprzedaży, dane Produktu
oraz pieczęć Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna bez powyższych
danych jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji.

14. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę na zakupiony
Produkt faktury VAT, przyjmuje się, że uprawniony z Gwarancji będzie wykorzystywał Produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
15. Jeżeli nic innego nie wynika z przepisów bezwzględnie
obowiązujących, prawa i obowiązki stron wynikających z
niniejszej gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień
ujętych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji.
16. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
17. Administratorem danych jest spółka pod firmą:
Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o. ul. Prosta 32,
00-838 Warszawa. Dane osobowe podane przez uprawnionego z Gwarancji są przetwarzane wyłącznie do realizacji
uprawnień i zobowiązań wynikających lub mogących wyniknąć z Gwarancji. Podane dane mogą być udostępniane
i przekazywane przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji uprawnień
uprawnionego z Gwarancji wynikających z Gwarancji. W
każdej chwili uprawniony z Gwarancji może skorzystać z
przysługujących mu praw wobec swoich danych osobowych. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem
www.vredestein.pl/privacy-policy/. Zgoda klienta obejmuje
zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości w tym samym
celu i na takich zasadach jakie są opisane w niniejszych
Ogólnych Warunkach Gwarancji. Zgodę można wycofać w
każdej chwili.

12. Gwarant oświadcza, iż reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty dostarczenia reklamowanego
Produktu do miejsca jego zakupu, przy czym Gwarant nie
ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu
powyższego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych
od Gwaranta, a leżących po stronie Nabywcy i/lub podmiotu
przyjmującego reklamację.
13. W przypadku uznania reklamacji na wadę Produktu zgłoszoną w okresie obowiązywania gwarancji, określonym w
punkcie 4 powyżej, Nabywca ma prawo:
1) do bezpłatnej wymiany Produktu na nowy, wolny od wad,
jeżeli wada Produktu ujawni się w okresie pierwszych
12 miesięcy użytkowania Produktu.
2) do obniżenia kosztu zakupu Produktu, jeżeli wada
Produktu ujawni się w okresie po upływie pierwszych 12
miesięcy użytkowania Produktu. Koszt zakupu Produktu
zostanie pomniejszony o kwotę odpowiadającą Procentowemu Stopniowi Zużycia Produktu. Przez koszt zakupu
Produktu rozumie się aktualną na dzień obniżenia kosztu
zakupu Produktu, cenę detaliczną Produktu.
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ADRESY FILII INTER CARS SA
O

Aleksandrów Kujawski, ul. Juliusza Słowackiego 38
tel.: 54 414 92 40,
ic.alk@intercars.eu

OC

Czosnów, ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki
tel.: os. 22 714 10 20, cięż. 22 714 11 20
ic.czf@intercars.eu

OC

Jarocin, ul. Wrocławska 108
tel.: 62 505 48 30,
ic.jar@intercars.eu

OC

Augustów, ul. Mazurska 21
tel.: 87 739 49 20,
ic.aug@intercars.eu

OC

Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 9
tel.: 32 639 98 50-55; 32 639 98 56-57
ic.dga@intercars.eu

O

Jarosław, ul. Krakowska 34
tel.: (16) 736 83 05,
ic.rja@intercars.eu

O

Bełchatów, Ul. Staszica 30
tel.: 33 485 35 00, 33 485 35 20,
ic.bel@intercars.eu

O

Dębica, ul. Rzeszowska 147
tel.: 14 689 27 87,
ic.rde@intercars.eu

OC

Jastrzębie Zdrój, ul. R. Ranoszka 4
tel.: 32 434 99 70,
ic.jzd@intercars.eu

OC

Biała Podlaska, ul. Brzeska 170a
tel.: 83 342 17 00, 83 343-64-82,
ic.bpl@intercars.eu

OC

Długołęka, ul. Wrocławska 33B
tel.: 71 315 25 10
wroclaw.moto@intermotors.pl

OC

Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 37
tel.: 75 754 85 40-45, 754 85 51
ic.jel@intercars.eu

OC

Białystok, ul. Aksamitna 8A
tel.: 85 664 45 90, motocyklowa 664 45 94
ic.nar@intercars.eu

OC

Długołęka, ul. Wrocławska 49
tel.: 71 711 06 00,
ic.wrd@intercar.eu

OC

Jaworzno, ul. Martyniaków 15
tel.: 32 786 47 00
ic.jwo@intercars.eu

OC

Białystok, ul. Handlowa 2A
tel.: 85 735 35 90, ic.bha@intercars.eu

OC

Działdowo, ul. Grunwaldzka 39
tel.: 23 677 33 10, 23 677 33 13
ic.dzi@intercars.eu

OC

OC

Elbląg, ul. Grunwaldzka 2
tel.: 55 233 25 83 , 55 611 04 99
ic.elblag@intercars.eu

Jędrzejów, ul. Kolejowa 2
tel.: 41 386 84 30; 41 386 84 36;
603 113 026,
ic.jed@intercars.eu

OC

Józefów, ul. Nadwiślańska 224
tel.: 22 462-82-00,
ic.otw@intercars.eu

OM Białystok, ul. Nowowarszawska 78
tel.: 85 740 30 35,
ic.bia@intercars.eu
OC

Bielsk Podlaski, ul. Białowieska 113E
tel.: 85 585 56 70,
ic.bpo@intercars.eu

M

Ełk, ul. Słoneczna 2C
tel.: 723 733 034

OC

OC

Bielsko-Biała, ul. Węglowa 27
tel.: 33 485 35 00, 33 485 35 20
ic.bba@intercars.eu

OCM Ełk, ul. Słoneczna 4
tel.: 87 629 06 20-22,
ic.elk@intercars.eu

Kalisz, ul. Majkowska 34
tel.: 62 501 62 40, 501 62 42, 501 62 80
ic.kal@intercars.eu

OC

O

Biłgoraj, ul. Krzeszowska 68F
tel.: (84) 543 81 40,
ic.bil@intercars.eu

OC

Katowice, ul. Obroki 77
tel.: 32 605 67 60, 32 605 67 70
ic.ktw@intercars.eu

OC

O

Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 19 C
tel.: 22 666 03 18, 666 34 88, 666 56 01
ic.laz@intercars.eu

Kędzierzyn-Koźle, ul. Kozielska 42
tel.: 77 403 42 80,
ic.kko@intercars.eu

OC

OC

Błonie, ul. Modlińska 15
tel.: os. 22 731 13 70; cięż. 22 731 13 77
ic.blo@intercars.eu

Kępno, ul. Kwiatowa 2
tel.: 62 781-09-59,
ic.kep@intercars.eu

OC

Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 55E
tel.: 58 301 85 51, 320 61 30-36,
320 61 36, 320 61 39-40,
ic.gda@intercars.eu

OM Gdańsk, ul. Milskiego 5
tel.: 58 300 64 00, 300 64 01, 665 391 069
ic.gdp@intercars.eu. ic.mgm@intercars.eu
OC

O

Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 17
tel.: 75 641 53 80
ic.bol@intercars.eu

Gdynia, ul. Hutnicza 5
tel.: 58 783 20 80, 783 20 90
ic.hut@intercars.eu

OC

M

OC

Brodnica, ul. Kolejowa 1
tel.: 56 644 85 90,
ic.brd@intercars.eu

Giżycko, ul. Obwodowa 1A
tel.: 782 780 147,
ic.giz@intercars.eu

Kętrzyn, ul. Bałtycka 3
tel.: 89 651 82 50,
ic.ket@intercars.eu

OC

OC

OC

Brzeg, ul. Starobrzeska 4A
tel.: 77 541 72 30
ic.brg@intercars.eu

Gliwice, ul. Chorzowska 44b
tel.: 32 270 44 60,
ic.gli@intercars.eu

Kielce, ul. Warszawska 347
tel: 41 330 12 23
mklesyk@intercars.eu
Kielce, ul. Wiejska 1
tel.: 41 344 23 73, 343 20 75
ic.kie@intercars.eu

OC

O

Brzesko, ul. Biznesowa 9
tel.: 14 621 18 92, 14 621 25 13
ic.kbr@intercars.eu

Kielce, ul. Zagnańska 149A
tel.: 41 314 20 01,
ic.klc@intercars.eu

P

OM Głogów, ul. Generała Władysława Sikorskiego 61
tel.: 76 741 32 16,
ic.glo@intercars.eu, imfiliaglo@intercars.eu
OC

OC

Bydgoszcz, ul. Fordońska 246
tel.: 52 346 31 56, 360 66 10, 360 66 11
Przemysl.Bydgoszcz@intercars.eu

Gniezno, ul. Parkowa 24
tel.: 61 426 11 00,
ic.gni@intercars.eu

OC

OC

OC

Bydgoszcz, ul. Fordońska 42
tel.: 52 347 79 78,
ic.byd@intercars.eu

Goleniów, ul. Armii Krajowej 1
tel.: 91 817 26 10,
ic.gol@intercars.eu

Kluczbork, ul. Powstańców Śląskich 13
tel.: 77 417 05 30,
ic.klu@intercars.eu

M

O

OC

Bydgoszcz, ul. Fordońska 42
tel.: 785 906 207,
moto.byd@intercars.eu

Gorzów Wielkopolski, ul. Ignacego Mościckiego 12
tel.: 517 923 181
moto.gorzow@intermotors.pl

Kłodzko, ul. Noworudzka 5a
tel.: 74 865 91 46,
ic.klo@intercars.eu

OC

OC

OC

Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 291
tel.: 52 523 26 00,
ic.bgr@intercars.eu

Gorzów Wielkopolski, ul. Olimpijska 44
tel.: 95 733 03 50,
ic.gor@intercars.eu

Kokoszkowy k/ Starogard Gdański,
ul. Gdańska 6A, tel.: 58 300 64 20
ic.stg@intercars.eu

OC

OC

O

Bytom, ul. Kosynierów 19
tel.: 32 732 39 79,
ic.byt@intercars.eu

Gostynin, ul. Jana Pawła II 10
tel.: (24) 352 05 00,
ic.gsn@intercars.eu

Koło, ul. Toruńska 117
tel.: 63 226 13 00,
ic.kol@intercars.eu

O

OC

OC

Chełm, ul. Chemiczna 5a
tel.: 82 564 71 80,
ic.chm@intercars.eu

Hrubieszów, ul. Kolejowa 12B
84 544 13 90
ic.hrb@intercars.eu

Kołobrzeg, ul. Grzybowska 8
tel.: 94 732 88 20,
ic.klb@intercars.eu

OC

OC

O

Chełmno, ul. Polna 16
tel.: 602 229 631,
ic.chn@intercars.eu

Gostyń, ul. Poznańska 68
tel.: 65 572 95 50, cież. 723-188-984
ic.gos@intercars.eu

Komorniki, ul. Ks. Wawrzyniaka 2
tel.: 61 899 44 44, 899 44 49, 899 44 55
ic.kom@intercars.eu

OC

OC

OC

Chojna, ul. Żwirki i Wigury 2
tel.: 95 739 23 10,
ic.cha@intercars.eu

Grodzisk Mazowiecki, ul. Królewska 54B
tel.: 22 432 42 42,
ic.grm@intercars.eu

Konin, ul. Zakładowa 7
tel.: 63 244 65 70, 244 65 72
ic.kon@intercars.eu

OC

OC

Chojnice, ul. Kościerska 21
tel.: 52 5673980,
ic.cho@intercars.eu

Grodzisk Wielkopolski, ul. Gorzelniana 3A
tel.: 61 667 35 00,
ic.grw@intercars.eu

Końskie, ul. Partyzantów 13
tel.: (41) 246 26 90,
ic.kse@intercars.eu

OC

OC

Ciechanów, ul. Płocka 15
tel.: os. 23 673 01 70, cięż. 23 673 01 89
ic.cie@intercars.eu

Grójec, ul. Mszczonowska 41
tel.: 48 670 29 00,
ic.gro@intercars.eu

OC

OC

Cieszyn, ul. Bielska 233
tel.: 33 444 88 99,
ic.csn@intercars.eu

OC

OCM Koszalin, ul. Gnieźnieńska 36
tel.: 94 347 19 73, 94 340 84 97
ic.kos@intercars.eu, moto.koszalin@intermotors.pl
O

Grudziądz, ul. Włodka 16
tel.: 56 643 17 60, 643 17 61, 643 17 65
ic.gru@intercars.eu

Kozienice, ul. Lubelska 73
tel.: 48 611 74 60 do 68,
ic.koz@intercars.eu

OC

O

OC

Czeladź, ul. Wiosenna 31
tel.: 32 775 97 77,
ic.czd@intercars.eu

Iława, ul. Lubawska 14
tel.: 89 65 117 60; 89 65 117 61
ic.ila@intercars.eu

Kraków, ul. Centralna 91
tel.: 12 682 11 00,
ic.krc@intercars.eu

OC

M

M

Częstochowa, ul. Równoległa 63B
tel.: 34 366 12 46
moto.mcz@intercars.eu

Inowrocław, ul. Górnicza 19
tel.: 52 354 06 80,
ic.ino@intercars.eu

Kraków, ul. Przewóz 2
tel.: 12 261 39 30,
ic.krp@intercars.eu

OC

O

OC

Częstochowa, ul. Równoległa 63c
tel.: 34 371 07 71, 371 07 73, 360 82 16
ic.cze@intercars.eu

Janki, ul. Graniczna 22
tel.: 22 720 18 20,
ic.jan@intercars.eu

Kraków, ul. Zakopiańska 301
tel.: 12 347 68 10
ic.mkz@intercars.eu
Kraków, ul. Żmujdzka 49
tel.: 12 416 38 34, 420 60 00
ic.kra@intercars.eu
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O

Kraśnik, ul. Kolejowa 10 B
tel.: 81 45 467 10,
osobowe.krn@intercars.eu

OC

Łuków, ul. Międzyrzecka 72F
tel.: 25 786 05 00,
ic.luk@intercars.eu

OC

Poznań, ul. Druskienicka 8/10
tel.: 61 846 05 80 do 83,
ic.poz@intercars.eu

OC

Krosno, ul. Podkarpacka 16c
tel.: 13 420 04 45,
ic.kro@intercars.eu

O

Marki, Al. Józefa Piłsudskiego 25
tel.: 22 618 27 67, 619 32 36, 618 61 61
ic.lis@intercars.eu

M

Poznań, ul. Milczańska 48
tel.: 61 872 07 20
poznan.moto@intermotors.pl

OC

Krotoszyn, ul. Magazynowa 2
tel.: 62 50 33 790,
ic.ktn@intercars.eu

OC

Miechów, ul. Sienkiewicza 51
tel.: 41 389 08 80,
ic.mie@intercars.eu

O

Poznań, ul. Przełęcz 25
tel.: 61 665 91 50,
ic.pob@intercars.eu

OC

Kutno, ul. Grunwaldzka 3
tel.: 24 254 54 30; 24 254 96 79;
24 253 80 71; 669 971 377,
ic.kut@intercars.eu

OC

Mielec], ul. Majowa 1
tel.: 17 583 77 44,
ic.RMI@intercars.eu

O

Poznań, ul. Św. Wincentego 7
tel.: 61 850 76 80,
ic.win@intercars.eu

OC

Kwidzyn, ul. Zamiejska 2
tel.: 55 625-96-90 lub 55 625-96-91
ic.kwn@intercars.eu

OC

Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 75A, Stojadła
tel.: 25 785 67 67,
ic.wmm@intercars.eu

OC

Pruszcz Gdański, ul. Tczewska 22
tel.: 58 770 05 20,
ic.prg@intercars.eu

OC

Legionowo, ul. Zegrzyńska 4
tel.: 22 767 53 80, 767 53 89
ic.leg@intercars.eu

OC

Mława, ul. Brukowa 1
tel.: 23 677 34 60,
ic.mla@intercars.eu

OC

Pruszków, Al. Jerozolimskie 451
tel.: 22 739 26 26, 739 26 27,
ic.pru@intercars.eu

M

Legnica, ul. Szczytnicka 64
tel.: 767 291 900,
moto.legnica@intermotors.pl

O

Przasnysz, ul. J. Słowackiego 2A
tel.: 29 753 72 40,
ic.prz@intercars.eu

OC

Legnica, ul. Wrocławska 104
tel.: 76 754 59 80,
ic.lga@intercars.eu

OC

Leszno, ul. Energetyków 3
tel.: 65 572 95 00, 528 71 08, 572 95 15,
528 71 39, 528 71 07, 528 70 83, 528 71 16
ic.les@intercars.eu

OC

Lębork, ul. Toruńska 7
tel.: 59 714 11 20,
ic.leb@intercars.eu

OC

OC

Libertów, ul. Jabłoniowa 23
tel.: 12 275 07 50,
ic.krz@intercars.eu

OC

Limanowa,ul. Łososińska 17A
tel.: 18 531 48 40,
ic.LIM@intercars.eu

O

Lipno, ul. Wojska Polskiego 10
tel.: 54 234 86 70,
ic.lip@intercars.eu

O

Lubartów, ul. Lipowa 53
tel.: 81 454 63 90,
ic.lbt@intercars.eu

O

Lubin, ul. Marii Skłodowskie j -Curie 91 I
tel.: 76 728 65 00,
ic.lbs@intercars.eu

O

O

OC

OC

OC

OC

OC

OCM Modlniczka, ul. Handlowców 13
tel.: 12 390 78 98,
ic.krm@intercars.eu
OC

Mrągowo, ul. Kolejowa 13
tel.: 89 741 58 52 , 89 741 24 65
ic.mragowo@intercars.eu

OC

Przemyśl, ul. Adama Mickiewicza 52
tel.: 16 675 13 56,
ic.rpr@intercars.eu

OC

Nowy Sącz, ul. Węgierska 147
tel.: 18 414 14 80,
ic.nsa@intercars.eu

OC

Przeźmierowo, ul. Magazynowa 7
tel.: 61 855 25 12,
ic.pwy@intercars.eu

OC

Puławy, ul. Dęblińska 59
tel.: 81 465 25 61,
ic.ply@intercars.eu

Nysa, ul. Słowiańska 19C
tel.: (77) 541 70 70,
ic.nys@intercars.eu

OC

Pułtusk, Al. Wojska Polskiego 52
tel.: 23 691 92 40,
ic.plk@intercars.eu

OC

Obrzębin, ul. Krokusowa 1
tel.: 63 278 55 55,
ic.tur@intercars.eu

O

Racibórz, ul. Rybnicka 42
tel.: 32 415 94 20, 415 91 58, 415 91 59
ic.rac@intercars.eu

OC

Olkusz, ul. Kluczewska 2a
tel.: (32) 661 06 40,
ic.olk@intercars.eu

C

Racibórz, ul. Tomali 2
tel.: 32 775 97 81,
ic.rci@intercars.eu

OC

Olszewo-Borki, ul. Warszawska 2a
tel.: 29 769 18 43,
ic.osr@intercars.eu

OC

Radom, ul. Miła 17
tel.: 48 340 60 00 do 10,
ic.kus@intercars.eu

OCM Olsztyn, ul. Towarowa 13a
tel.: 89 532 99 60 , 89 532 99 71
ic.olt@intercars.eu

OC

Radom, ul. Miła 17
tel.: 48 340 60 11, kom: 667 980 230 (231)
radom.moto@intermotors.pl

OC

OC

Lublin, ul. Cisowa 11
tel.: 81 461 45 00,
ic.luc@intercars.eu

Opole, ul. Oleska 121
tel.: 77 403 06 40, 77 403 06 53
ic.opo@intercars.eu

Radom, ul. Wolanowska 3
tel.: 48 331 00 90,
ic.rwl@intercars.eu

OC

OC

Lublin, ul. Cisowa 11
tel.: 81 718 43 25,
moto.lublin@intercars.eu

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 59
tel.: 41 247 57 50,
ic.oss@intercars.eu

Radomsko, ul. Przedsiębiorców 7
tel.: 44 684 04 90,
ic.rdo@intercars.eu

OC

OC

Lublin, ul. M. Rapackiego 14
tel.: 81 718 43 00,
ic.lub@intercars.eu

Ostróda, ul. Grunwaldzka 43a
tel.: 89 678 71 00,
ic.osg@intercars.eu

Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 36
tel.: 46 819 73 60,
ic.rwm@intercars.eu

OC

OC

Lublin, ul. Józefa Franczaka “Lalka” 14
tel.: 81 531 00 60,
ic.lug@intercars.eu

Ostrów Mazowiecka, ul. Zambrowska 48
tel.: (29) 753 72 90,
ic.osm@intercars.eu

Rawicz, ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 5
tel.: 65 6198440,
ic.raw@intercars.eu

OC

O

Lubliniec, ul. PCK 22
tel.: 34 353 77 44, 353 77 55, 353 77 66
ic.lbc@intercars.eu

Ostrów Wielkopolski, Al. Słowackiego 2
tel.: 62 736 16 62, 736 16 63
ic.osw@intercars.eu

Ruda Śląska, ul. Obrońców Westerplatte 36
tel.: 32 775 95 60,
ic.rds@intercars.eu

OC

Ostrów Wielkopolski, ul. Dworcowa 16a
tel.: (62) 560 01 40, ic.osd@intercars.eu

OC

Ostrzeszów, Al. Wojska Polskiego 21
tel.: (64) 595 64 50, ic.ots@intercars.eu

OM Rumia, ul. Grunwaldzka 35
tel.: 58 661 71 42, 771 26 94
ic.gdy@intercars.eu, icrumia@acmotors.pl

OC

Pabianice, ul. Łaska 3/5
tel.: 42 293 07 70, ic.pab@intercars.eu

M

Piaseczno, ul. Puławska 44
tel.: 22 355 33 33, 355 33 40
lopuszanska.moto@intermotors.pl

Łomża, Al. Legionów 141j
tel.: 86 218 01 80,
ic.lom@intercars.eu
Łowicz, ul. Ułańska 3
tel.: 46 837 55 52,
ic.low@intercars.eu

OCM Nowy Targ, ul. Kolejowa 169
tel.: 18 261 17 10, 887 880 684, 18 261 17 20
ic.ntg@intercars.eu, moto.ntg@intermotors.pl

OC

Łódź, ul. Brzezińska 12
tel.: 42 239 26 60,
ic.lbr@intercars.eu

OC

M

Łódź, ul. Dąbrowskiego 215
tel.: 42 689 70 70-71, 689 70 77-78, 689 70 75
ic.mar@intermotors.eu

Piaseczno, ul. Techniczna 2
tel.: 22 716 08 40, ic.pia@intercars.eu

OC

OC

Łódź, ul. Dostawcza 10
42 677 70 00
ic.hld@intercars.eu

Piekary Śląskie, ul. Bytomska 288
tel.: 32 392 14 60, 383 07 42
ic.pie@intercars.eu

OC

M

Łódź, ul. Drewnowska 50
tel.: 42 677 70 01
moto.mld@intermotors.pl

Piła, ul. Składowa 15
tel.: 67 353 26 02,
ic.pil@intercars.eu

OC

Łódź, ul. Nowe Sady 2
tel.: 42 689 70 60, 689 70 62-64
ic.ldp@intercars.eu

OC

Łódź, ul. Traktorowa 119
tel.: (42) 652 68 52,
ic.lta@intercars.eu

OC

Rybnik, ul. Gajowa 4
tel.: + 48 32 432 72 32 ,
rybnik.moto@intermotors.pl

OC

Rybnik, ul. Gajowa 4
tel.: 32 422 99 94, 32 422 99 95, 32 423 76 88
ic.ryb@intercars.eu;
rybnik.moto@intermotors.pl

O

Rydułtowy, ul. Gajowa 11
tel.: (32) 457 82 73,
ic.ryd@intercars.eu

OC

Rypin, ul. Mławska 51B
tel.: 54 916 95 00,
ic.ryp@intercars.eu

OC

OCM Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 59
tel.: 44 646 62 02, 646 62 04, 646 63 65
ic.pio@intercars.eu

Rzeszów, ul. Rzecha 5
tel.: 17 854 84 91,
rzeszow.moto@intermotors.pl

OC

OCM Płock, ul. Graniczna 46
tel.: os. 24 267 40 10, cięż. 24 267 40 15
ic.plo@intercars.eu

Rzeszów, ul. Rzecha 5
tel.: 17 865 97 10, 861 17 10,
ic.rze@intercars.eu

OC

Sandomierz, ul. Lubelska 3
tel.: 15 832 88 77,
ic.san@intercars.eu

O

Płońsk, ul. Mikołaja Kopernika 24B
tel.: 23 677 31 60,
ic.pln@intercars.eu
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OC

Siedlce, ul. Terespolska 15
tel.: 25 633 46 40,
ic.sdl@intercars.eu

OM Siedlce, ul. Warszawska 144/148
tel.: 25 644 33 33, 25 644 72 22,
motocykle 25 640 72 20; 782 782 793,
ic.sie@intercars.eu, moto.sie@intermotors.pl
OC

Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 108
tel.: 43 881 94 41, 41-44,
ic.srd@intercars.eu

OC

Sierpc, ul. Płocka 48c
tel.: 24 236 02 80,
ic.spc@intercars.eu

OC

Skierniewice, ul. Łowicka 125
tel.: 46 834 34 60,
ic.ske@intercars.eu

OC

Słubice, ul. Krótka 10
tel.: 95 788 74 80,
ic.sbc@intercars.eu

OC

Słupsk, ul. Przemysłowa 23/24
tel.: 59 840 01 33,
moto.slupsk@intermotors.pl
Słupsk, ul. Przemysłowa 23/24
tel.: 59 840 01 30,
ic.slu@intercars.eu

OC

OC

Świdnik, ul. Targowa 8b
tel.: 81 454 63 60,
ic.lsw@intercars.eu

OC

Wołomin, Nowe Lipiny, ul. Niska 1
tel.: 22 517 92 30
ic.wol@intercars.eu

OC

Świecie, ul. Bydgoska 4A
tel.: 52 327 94 22
ic.swc@intercars.eu

OC

Wrocław, Al. Armii Krajowej 61
tel.: 71 797 77 30-33
ic.wra@intercars.eu

M

Tarnobrzeg, ul. Warszawska 174A

OC

Wrocław, ul. Graniczna 8c
tel.: 71 385 94 00, 385 94 99
ic.hwr@intercars.eu

M

OM Tarnów, ul. Okrężna 1
tel.: 14 626 95 35, 785 011 715
ic.tao@intercars.eu, moto.tao@intermotors.pl

Wrocław, Al. Jana III Sobieskiego 5
tel.: 71 315 25 10; 666 717 834
moto.mws@intermotors.pl

OC

OCM Tczew, ul. Jagiellońska 54
tel.: 58 771 83 80, 661 609 121
ic.tcw@intercars.eu, outlet@acmotors.pl

Września, ul. Batorego 10A
tel.: 61 436 18 08
ic.wrz@intercars.eu

OC

Wyszków, ul. Świętojańska 138
tel.: 29 753 20 00, sprz. cięż. 29 753 20 16
ic.wys@intercars.eu

tel.: 886 922 349
OC

Tarnów, ul. Chyszowska 12
tel.: 14 621 18 92, 621 25 13,
ic.tar@intercars.eu

O

Tomaszów Lubelski, ul. Rolnicza 10
tel.: 84 543 81 00,
ic.tml@intercars.eu

OC

OC

Tomaszów Mazowiecki, ul. Strefowa 1
tel.: 44 726 17 50,
ic.tom@intercars.eu

Zamość, ul. Młyńska 27
tel.: 84 677 58 00
osobowe.zam@intercars.eu

OC

Zawiercie, ul. Cerefisko 10
tel.: 32 670 31 99
ic.zaw@intercars.eu

OC

OC

Sochaczew, ul. Spartańska 16
tel.: os. 46 863 94 00, cięż. 46 863 94 06
ic.sch@intercars.eu

Toruń, ul. Grudziądzka 114
tel.: 56 657 72 83,
torun.moto@intermotors.pl

OC

O

Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 15
tel.: 25 785 66 80,
ic.sok@intercars.eu

Toruń, ul. Grudziądzka 114
tel.: 56 657 72 70, 657 72 78,
ic.tor@intercars.eu

OC

O

Sokółka, ul. Kresowa 85
tel.: (85) 735 31 70,
ic.ska@intercars.eu

O

Sopot, ul. Kasztanowa 4
tel.: 58 767 40 90,
ic.sop@intercars.eu

O

Sosnowiec, ul. Norwida 2
tel.: 32 290 13 50,
ic.sos@intercars.eu

OC

Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 4
tel.: 15 824 44 10, 15 821 28 49
ic.rst@intercars.eu

OC

Starachowice, ul. Składowa 8
tel.: 41 273 04 10,
ic.swe@intercars.eu

OC

OCM Zduńska Wola, ul. Łaska 219
tel.: 43 825 43 38-40
ic.zdu@intercars.eu, zdu.moto@intermotors.pl
OC

Tychy, ul. Przemysłowa 55
tel.: 32 779 90 00, 779 90 10,
ic.kat@intercars.eu

Zgierz, ul. Aleksandrowska 63
tel.: 42 714 14 30
ic.zgz@intercars.eu

M

OC

Wadowice, ul. Fabryczna 4
tel.: 33 472 26 00,
ic.wad@intercars.eu

Zielona Góra, ul. Dworcowa 4
tel.: 607 406 660
Mdychtow@intermotors.pl

OC

OC

Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 32
tel.: 74 886 75 80,
ic.wbh@intercars.eu

Zielona Góra, ul. Trasa Północna 12C
tel.: 68 476 50 00, 476 50 10 do 20, 476 50 50
ic.zie@intercars.eu

O

OC

Warszawa, ul. Annopol 21
tel.: 22 519 93 00,
ic.ann@intercars.eu

Żary, ul. 1-ego Maja 7
tel.: 68 363 59 60
ic.zar@intercars.eu

OC

O

Warszawa, ul. Arkuszowa 46
tel.: os. 22 358 58 00, cięż. 22 358 58 12,
mot 358 58 20,
ic.wzo@intercars.eu

Żnin, ul. Szpitalna 20
tel. 52 567 31 80
ic.zni@intercars.eu

OC

Żory, ul. Okrężna 9A
tel.: 52 52 33 470, 52 52 33 471
ic.zor@intercars.eu

Stargard, ul. Usługowa 6
tel.: 91 578 75 00,
ic.sta@intercars.eu

OC

Warszawa, ul. Bruzdowa 44C
tel.: 22 642 51 13
ic.wpw@intercars.eu

OC

Żuromin, ul. Warszawska 10A
tel.: (23) 677 43 90
ic.zur@intercars.eu

OC

Starowa Góra, ul. Stropowa 4
tel.: (42) 612 03 10,
ic.lsg@intercars.eu

O

Warszawa, ul. Farbiarska 86/90
tel.: 22 331 16 60
ic.farbiarska@intercars.eu

OC

Żyrardów, ul. Piękna 48/50
tel.: 46 854 28 02, 854 08 24
ic.zyr@intercars.eu

O

Staszów, ul. 11 Listopada 5
tel.: (15) 815 23 80,
ic.stw@intercars.eu

OC

Warszawa, ul. Jutrzenki 98
tel.: 22 577 02 00
ic.mat@intercars.eu

OC

Żywiec, ul. Kabaty 1
tel.: 33 485 99 66
ic.zyw@intercars.eu

OC

Suwałki, ul. Karola Majerskiego 38
tel.: 87 739 54 00,
ic.suw@intercars.eu

M

Warszawa, ul. Modlińska 258
tel.: 22 834 67 90
sgolab@intercars.eu

OC

Warszawa, ul. Płowiecka 57
tel.: 22 517 92 00
ic.wpl@intercars.eu
Warszawa, ul. Połczyńska 120C
tel.: 22 331 97 97
ic.mpl@intercars.eu

OCM Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 90
tel.: (61) 667 34 40,
ic.swa@intercars.eu
O

Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 37 i 37E
tel.: 91 431 11 91,
szczecin.moto@intermotors.pl

M

O

Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 37 i 37E
tel.: 91 431 11 90,
ic.szc@intercars.eu

OCM Warszawa, ul. Powsińska 64
tel.: 22 651 85 46-48, 642 51 13
ic.pow@intercars.eu

OC

Szczecin, ul. Dębogórska 35 C
tel.: 91 880 23 10
ic.szd@intercars.eu

OC

Wągrowiec, ul. Kcyńska 108
tel.: (67) 354 12 30
ic.wgr@intercars.eu

OC

Szczecin, ul. Kablowa 1
tel.: 91 880 2330,
ic.szm@intercars.eu

OC

O

Szczecin, ul. Zimowa 4
tel.: 91 880 23 00,
ic.dam@intercars.eu

Wejherowo, ul. Tartaczna 9
tel.: 58 572 28 40, 58 572 28 41,
58 572 28 42, 58 572 28 31
ic.wej@intercars.eu

OC

OC

Szczecinek, ul. Sikorskiego 24
tel.: 94 37248 04,
ic.snk@intercars.eu

Wieluń, ul. Warszawska 35
tel.: 43 843 79 70
ic.wln@intercars.eu

OC

OC

Szczytno, ul. Pasymska 24
tel.: 89 651 17 30 , 89 651 17 31
ic.sto@intercars.eu

Włocławek, ul. Zielna 37/39
tel.: os. 54 231 64 90, cięż. 54 231 64 99
ic.wlo@intercars.eu

OC

OC

Śrem, ul. Rolna 1
tel.: (61) 667 39 49,
ic.srm@intercars.eu

Wodzisław Śląski, ul. Kokoszycka 131c
tel.: 32 456 07 65
ic.wod@intercars.eu

OC

OC

Świdnica, ul. Bystrzycka 13
tel.: 74 850 00 70,
ic.swi@intercars.eu

Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45
tel.: 25 786 96 20
ic.grn@intercars.eu

OC

Wolsztyn, ul. Braci Peugeot 4, Karpicko
tel.: 68 419 84 70
ic.wlt@intercars.eu

INFOLINIA: 801 80 20 20
A – autobusowa

C – ciężarowa

M – motocyklowa

O – osobowa

INTERCARS.COM.PL

P – przemysłowa

S – specjalistyczna
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