
   

                   

2-ROČNÁ ZÁRUKA        
Sme spoločnosť Apollo, jedna z najrýchlejšie rastúcich značiek pneumatík 
na svete. Ku dnešnému dňu patria do našej svetovej rodiny, ktorá exportuje 
do viac ako 100 krajín, spoločnosti Apollo Tyres v Indii a Apollo Vredestein 
v Európe. Sme ambiciózna spoločnosť fungujúca len 42 rokov, ktorá má rada 
výzvy – či už ich kladú súčasní magnáti automobilového priemyslu 
s vysokými nárokmi, iné svetové konkurenčné značky pneumatík alebo 
rovnako nekompromisní majitelia áut. Každá maličkosť, ktorú urobíme, má 
význam a pomáha zabezpečiť vašu každodennú bezpečnú cestu domov, 
bez akýchkoľvek starostí. 

Ponuka. 

Záruka Apollo vám zabezpečí pocit dokonalej istoty: kúpte si akúkoľvek 
pneumatiku Apollo a ak bude pneumatika do 2 rokov od dátumu zakúpenia 
nepoužiteľná, dodáme vám novú pneumatiku (uplatňujú sa zmluvné 
podmienky). 

Zmluvné podmienky. 

Túto záruku možno považovať za dodatočnú záruku v prípade nešťastných 
okolností, ktorá platí dva roky od dátumu zakúpenia. Nevzťahuje sa na 
nesprávne zaobchádzanie, nesprávne používanie ani nedostatočnú údržbu, 
teda všeobecné podmienky predaja ostávajú v platnosti. V ďalšej časti sú 
uvedené podrobné informácie o tom, čo je a 
čo nie zahrnuté v záruke. 
Zahrnuté: 
• Poškodenie pneumatiky pri náraze. 
• Neopraviteľné prepichnutie. 
• Poškodenie pri nehode. 
Nezahrnuté: 
• Poškodenie pneumatiky spôsobené preťažením alebo 
nedostatočným nahustením. 
• Používanie v motoristickom športe alebo na pretekárskej dráhe. 
• Nesprávna montáž pneumatiky, nevyváženie kolesa alebo 
nesprávna oprava. 
• Nerovnomerné alebo rýchle opotrebenie spôsobené mechanickými 
nepravidelnosťami vozidla, ako je napríklad nesprávna geometria 
kolies. 
• Nevhodné skladovanie a poškodenie v dôsledku poveternostných 
vplyvov. 
• Vandalizmus. 
• Akákoľvek náhrada následných škôd, osobné alebo materiálne 
škody, montážne náklady. 
• Pneumatiky s DOT kódom starším ako 60 mesiacov v čase 
uplatnenia záruky. 

  



   

Postup. 

Po zakúpení: 
Pneumatika sa musí po zakúpení zaregistrovať na stránke 
http://avclub.sk/sk/extra-garancia 

Po vyplnení potrebných údajov a vyjadrení súhlasu so zmluvnými 
podmienkami vám odošleme potvrdzujúci e-mail. Tento e-mail vám bude 
slúžiť ako oficiálne potvrdenie o záruke. 
Uplatnenie záruky: 
1. Na požiadanie budete musieť predajcovi ukázať samotnú 
pneumatiku spolu s vytlačeným potvrdzujúcim e-mailom, ktorý 
ste dostali pri registrácii. 
2. Po potvrdení predajcom vám na vozidlo namontujeme novú 
pneumatiku a vám sa zaúčtuje poplatok len za použitý dezén. 
3. Poplatky za montáž a servis predajcu nie sú súčasťou záruky. 

 


