
K ÁT YUGAR ANCIA
• A SEBRING - kátyugarancia  a sérült SEBRING márkájú gumiabroncsok cserelehetőségét jelenti 

a gumiabroncs beszerzésétől/eladásától számított 12 hónapon belül.
• 1db új gumiabroncsot kap a szérült helyett cserébe.
• A garanciát annál a kereskedőnél kell alkalmazni,  

ahol a gumiabroncsot vásárolták.
• A garancia alkalmazásakor kérem kövesse az űrlap  

hátoldalán szerepelő utasításokat. A kitöltött kérelmet  
a gumiabroncs kereskedő küldi el az  
IHLE Magyarország Kft. -nek.

SEBRING GUMIABRONCS CSERE JAVÍTHATATLAN SÉRÜLÉS ESETÉN



A kérelemhez az alábbi dokumentumokra van szükség:
- A fogyaszónak számlával kell bizonyítani az abroncs vásárlását!
- A fogyaszónak számlával kell bizonyítani az abroncs szakszervizben történt szerelését!
- Saját céges gépkocsira történő szerelés esetén munkalapot kérünk amelynek tartalmaznia 

kell a szerelési dátumot a gumiabroncs méretét, márkáját, mintázatát és az autó rendszámát, 
amelyre az adott gumiabroncsokat felszerelték.

- Fotót kérünk 1. a teljes abrobroncsról, 2. a sérülésről, 3. az abroncs méretéről és DOT –ról, 
illeve 4. a futófelületről!

A garancia feltételei: 
- Érvényesítési határidő: a gumiabroncs értékesítése/vásárlása időpontjától számított 

 maximum 12 hónap (és legfeljebb 24 hónap az értékesítő IHLE-től történt vásárlásától)!
- A garancia 1db sérült gumiabroncsra vonatkozik, nem a teljes megvásárolt mennyiségre  

(pl. 4db gumiabroncs). A garanciális alkalmazás 1db új azonos méretű, márkájú és  mintázatú 
gumiabroncs cseréjét biztosítja!

- A garancia területi érvényessége: az értékesítés/vásárlás helye!
- A garancia érvényesítése a nem szándékos meghibásodásokra, nagyobb méretű nem  

 javítható defektek, menetközbeni ütések okozta sérülésekre, menetközben idegen tárgyak 
által okozott sérülésekre és rendőrségi jegyzőkönyvel alátámasztott vandalizmus által okozott 
helyrehozhatatlan károkra terjed ki. 

A garancia nem vonatkozik:
- A gumiabroncs javítható sérülésére, a gumiabroncs elvesztésére vagy ellopására,  használat 

okozta futófelület-kopásra, a gumiabroncs szakszerűtlen szerelése vagy  tárolása által 
 keletkezett sérülésekre, valamint a sérült gumiabroncs használata által  okozott  károkra  
(a felnik iletve a saját jármű és/vagy más járműveknek okozott károk) és azon hibákra, 
 amelyekre az általános reklamációs jogi követelések vonatkoznak (gyártási hibák stb.).

SEBRING-KÁTYÚGARANCIA, REGISZTRÁCIÓS NYOMTATVÁNY

Értékesítő: 

Fogyasztó: 

Méret LI/SI:  DOT:

Márka – Minta:

IHLE számla sz.:

Számla kelte:

Sérülés napja:

Sérülés leírása:

Aláírás – Bélyegző Kelt: dátum: 

A kitöltött kérvényt kérem küldje el e-mailben 
az alábbi címre: infohu@ihle-tires.com
Vagy postán az alábbi címre:  
IHLE Magyarország Kft.   
2900 Komárom, Erdélyi utca 4


