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Warunki odpowiedzialności dla opon marki Nokian 

1 stycznia 2013 r. 

Niniejsze warunki odpowiedzialności obejmują wady surowcowe oraz produkcyjne w oponach marki 

Nokian wyprodukowanych przez  lub dla Nokian Tyres plc bądź inną spółkę należącą do Grupy 

Nokian Tyres Group. Odpowiedzialność obowiązuje przez pięć (5) lat od daty produkcji opon i 

dotyczy krajów, gdzie opony sprzedawane są w sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem Stanów 

Zjednoczonych, Kanady oraz Wielkiej Brytanii. Jeśli w oponie ujawni się wada surowcowa lub 

produkcyjna  podczas kontroli dokonywanej przez Producenta, wówczas obliczona wartość wadliwej 

opony zostanie zwrócona zgodnie z niniejszymi Warunkami odpowiedzialności.  

 

Zgodnie z Warunkami odpowiedzialności obowiązującymi w Nokian Tyres plc's, 

odpowiedzialność producenta nie ma zastosowania w następujących przypadkach: 

a) Zużycie spowodowane zwyczajnym użytkowaniem;  

b) Niewłaściwe użytkowanie w odniesieniu do instrukcji obsługi;  

c) Użytkowanie podczas wyścigów samochodowych lub w innych ekstremalnych warunkach;  

d) Niewłaściwe zamocowanie; 

e) Niewłaściwe przechowywanie przez organ inny niż Nokian Tyres plc; 

f) Niewłaściwe kołkowanie wykonane przez jednostkę inną niż Nokian Tyres plc lub innego 

autoryzowanego wykonawcę; 

g) Zmiany lub naprawy opony wykonane przez jednostkę inną niż Nokian Tyres plc lub innego 

autoryzowanego wykonawcę; 

h) Uszkodzenia wynikłe z powodów poza kontrolą Nokian Tyres plc, takich jak transport lub 

instalacja.  

i) Uszkodzenia spowodowane użyciem łańcuchów lub innych podobnych akcesoriów. 

j) niewłaściwe lub niekompletne informacje podane klientowi bądź informacje nie potwierdzone lub 

nie zatwierdzone przez Nokian Tyres plc;  

k) niższa jakość związana z niższą klasyfikacją jakościową opony oraz niższą ceną (opony DA)*. 
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Niezależnie od powyżej wymienionych klauzul dotyczących ważności odpowiedzialności 

gwarancyjnej Nokian Tyres plc's, niniejsze Warunki Odpowiedzialności mają zastosowanie wyłącznie  

pod warunkiem, że głębokość bieżnika wadliwej opony spełniają wymagania ustawowe kraju, w 

którym dokonano sprzedaży. Jeśli głębokość bieżnika opony nie spełnia wymagań ustawowych 

konkretnego kraju, Warunki Odpowiedzialności Nokian Tyres plc's nie mają zastosowania, a 

przewidziana w niniejszych Warunkach odpowiedzialność Nokian Tyres plc's nie będzie miała 

ważnego statutu nawet w wyżej określonym pięcioletnim okresie odpowiedzialności gwarancyjnej. 

Aby warunki odpowiedzialności Nokian Tyres plc's miały zastosowanie, klient musi zawiadomić 

autoryzowanego dilera Nokian Tyres plc's ** o zaistniałej wadzie w ciągu dwóch (2) miesięcy*** od 

daty jej wykrycia lub od momentu, kiedy wada powinna była zostać wykryta.  

 

Klient powinien bezzwłocznie zwrócić wadliwą oponę do autoryzowanego dilera. Nokian Tyres plc 

pokryje wszelkie zwyczajne koszty wynikłe w wyniku zwrotu, Nokian Tyres plc stwierdzi, iż dana 

opona jest wadliwa zgonie z niniejszymi Warunkami. Jeśli uzna się, że opona nie jest wadliwa, 

Nokian Tyres plc obciąży klienta kosztami zwrotu. Nokian Tyres plc lub diler detaliczny udzieli 

klientowi indywidualnych wyjaśnień, gdzi i jak opona ma zostać przesłana do dalszej inspekcji. 

Opony, które zostaną uznane za wadliwe nie zostaną odesłane, a wypłacone odszkodowanie będzie 

stanowiło należne wynagrodzenie za wadliwą oponę. 

Jeśli inspekcja dokonana przez Nokian Tyres plc's wykaże obecność wady surowcowej lub 

produkcyjnej w oponie, jej pozostała wartość, obliczona na podstawie aktualnej głębokości bieżnika, 

zostanie wyrównana. Aktualna wartość opony jest obliczana na podstawie głębokości bieżnika, a 

minimalna głębokość bieżnika jest określona w prawie kraju, gdzie dokonano sprzedaży. Wartość 

opony jest obliczana również zgodnie z ceną rynkową danego modelu opony, jej rozmiaru oraz typu 

obowiązującą w chwili dokonywana zwrotu. 

Nokian Tyres plc nie pokrywa kosztów związanych z montażem lub wyważaniem opon, które zostaną 

uznane za wadliwe, chyba że wymaga tego lokalne obowiązujące prawo.  

 

Odpowiedzialność Nokian Tyres plc's odnosi się również do wad w kołkowaniu w przypadku 

kołkowania wykonanego przez Nokian Tyres plc lub przez autoryzowanego wykonawcę zgodnie z 

wydanymi instrukcjami. 

Nokian Tyres plc nie ponosi odpowiedzialności za wady, a niniejsze Warunki Odpowiedzialności nie 

mają zastosowania, w przypadku wystąpienia siły wyższej bądź w innych sytuacjach, na które Nokian 

Tyres plc's nie mogło mieć wpływu. Sytuacje takie obejmują, na przykład, zdarzenia takie jak wojna, 

zamieszki, pożar, akcja protestacyjna, interwencje rządowe, katastrofy naturalne, przerwy w 
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funkcjonowaniu transportu publicznego, brak dostaw energii lub surowców.  Gdyby czas trwania 

którekolwiek z wyżej wymienionych sytuacji przedłużał się, Nokian Tyres plc zostanie w pełni 

zwolnione z odpowiedzialności gwarancyjnej na mocy niniejszych Warunków Odpowiedzialności, aż 

do czasu zakończenia się działania siły wyższej.  

Odpowiedzialność Nokian Tyres plc's ogranicza się do wyżej wymienionych okoliczności i obowiązuje 

wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Warunkach Odpowiedzialności. W 

żadnych okolicznościach Nokian Tyres plc nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za 

jakiekolwiek pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia, utratę zysków, czy też za inne straty 

finansowe, jak również za szkody wynikłe z powodu nieumiejętności użycia opon.  

Niniejsze Warunki Odpowiedzialności obowiązują wyłącznie w kraju, gdzie prowadzona jest sprzedaż 

detaliczna ** gdzie została zakupiona opona objęta niniejszymi warunkami Odpowiedzialności 

gwarancyjnej, pod warunkiem, że pierwotnym zamysłem Nokian Tyres plc była sprzedaż danej opony 

w danym kraju.  

Niniejsze Warunki Odpowiedzialności podlegać będą prawu fińskiemu i zgodnie z tym prawem 

interpretowane. 

Objaśnienia: 

*) 

DA = wygląd wskazujący na wadliwość 

* * )  

http://www.nokiantyres.com/dealers 

* * * )  

2-miesięczny okres powiadomienia obowiązuje wyłącznie w krajach członkowskich UE; w 

pozostałych krajach okres ten wynosi 14 dni. 

http://www.nokiantyres.com/dealers

