
 
 
 
 

 
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 

 
 
 

______________________________________________________________________  
(покупець)  

 
 

______________________________________________________________________  
(П.І.Б. менеджера, номер, дата продажу) 

 

Назва  
(фірма-виробник, модель, розмір) 

Монтаж шины на диск 
виконано в Мережі шинних 

центрів «100 ШИН» 
(Так/Ні) 

Серійний номер 
Глибина 

протектора 
(мм) 

    

    

    

    

    

    
 

Показання одометра на момент придбання шини (км):____________________________________ 

1. Загальні умови 

 Гарантійним випадком є фізичні дефекти шини б/в, які виникли не з вини покупця. 

 Гарантія на шини б/в з глибиною протектора на момент продажу від 7 мм і більше і при умові монтажу шини на 
диск в Мережі шинних центрів «100 ШИН» поширюється на термін в 3 місяці з моменту продажу. 

 Гарантія на шини б/в з глибиною протектора на момент продажу від 7 мм і більше, встановлені на диск не в 
Мережі шинних центрів «100 ШИН» поширюється на термін в 1 місяць з моменту продажу. 

 Гарантія на шини б/в з глибиною протектора на момент продажу менше 7 мм поширюється на термін в 1 місяць з 
моменту продажу. 

 Гарантія на шини б/в з поглибленням протектора, виконаним в Мережі шинних центрів «100 ШИН», поширюється 
на термін в 2 тижні з моменту продажу незалежно від глибини протектора. 

 Гарантія не поширюється на шини б/в, які на момент продажу мали глибину протектора менше 2 мм; 

 У разі задоволення рекламації клієнту видається компенсація в формі зниження ціни на шину б/в, придбану 
замість рекламаційної, в сумі, що відповідає недопробігу шини, виходячи з різниці між початковою і залишковою 
глибиною протектора. 

 Гарант не несе відповідальності за втрату часу і/або тимчасову несправність транспортного засобу, а також 
незручності, пов'язані з розглядом рекламації. 

 У разі позитивного рішення по рекламації і матеріального відшкодування недопробігу шини (виходячи із 
залишкової глибини протектора), рекламаційна шина вважається власністю Гаранта, в разі негативного рішення 
по рекламації шина повертається Клієнту на умовах доставки за його рахунок, при наявності письмової заяви. 
Рекламаційна шина зберігається 14 днів з моменту винесення експертного висновку, після чого передається на 
утилізацію. 

 
2. Для розгляду рекламації необхідно: 

 надати пошкоджену шину на експертизу Гаранту в зборі на диску; 

 надати гарантійний талон; 

 оформити претензію через подачу заявки на проведення технічної експертизи в письмовій формі; 

 надати транспортний засіб, на якому використовувалася шина, для перевірки його технічного стану (на вимогу 
Гаранта). 

 
3. При зверненні з питання рекламації слід мати на увазі, що Гарант не несе відповідальності за пошкодження, що 
виникли внаслідок: 

 недотримання технології ремонту; 

 некваліфікованого монтажу або демонтажу (злам каркаса, розрив поверхні шини, пошкодження бортового кільця); 

 використання колісного диска невідповідного розміру, частково деформованого або пошкодженого; 

 впливу на шину хімічних речовин; 

 механічних пошкоджень шини, завданих клієнтом. 
 

 
З умовами гарантії ознайомлений.   ___________________________  

(підпис покупця) 

 


