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GWARANCJA 

Gwarancją objęte są wszystkie opony wyprodukowane i/lub dystrybuowane przez Magna Tyres 

począwszy od grudnia 2006r., noszące znak ”Magna”  oraz kompletny numer seryjny odlany na 

bocznej ścianie opony. Opony są wolne od wad fizycznych powstałych z przyczyn tkwiących w 

towarze a stanowiących w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady 

konstrukcyjne. 

Jeśli badanie techniczne opony przeprowadzone przez Magna Tyres wykaże wady, opona zostanie 

naprawiona na koszt producenta lub zostanie udzielony rabat na zakup nowej opony firmy Magna, 

zależny do stopnia zużycia bieżnika wadliwej opony oraz jej wieku zgodnie z załączoną poniżej tabelą. 

Opona zużyta w 80% bądź bardziej uznawana jest za zużytą i nie podlega weryfikacji. 

Magna Tyres nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem gwarancji, takich jak 

podatki, montaż, transport. Te lub inne koszty dodatkowe leżą po stronie sprzedawcy opon Magna. 

OGRANICZENIA 

Niniejsza gwarancja na opony Magna Tyres obowiązuje w terminie 5 lat (60 miesięcy) od daty 

produkcji. 

Tabela przeliczeniowa dla reklamacji (w zależności od wieku i stopnia zużycia opony) 
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Mniej niż 180 dni 

Propor- 

cjonalnie % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 

180 dni do 1 roku 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 

Poniżej 2ch lat  75% 65% 60% 50% 40% 30% 10% 0% 

Poniżej 3ch lat 50% 50% 40% 40% 40% 30% 10% 0% 

Poniżej 4ch lat 40% 30% 30% 30% 30% 20% 10% 0% 

Poniżej 5ciu lat 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 0% 

Więcej niż 5 lat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Niniejsza gwarancja jest niezbywalna i stosuje się wyłącznie do opon pierwotnie zakupionych. 

Niniejsza gwarancja traci moc, jeśli opony były niewłaściwie zamontowane, składowane, naprawiane, 

bieżnikowane lub eksploatowane (z niewłaściwym dostosowaniem do warunków pracy włącznie). 

Wyłącznie Magna Tyres World B.V. ma prawo zaspokajać roszczenia gwarancyjne wynikające z 

gwarancji lub zmieniać jej zapisy. 

Niniejszy dokument w żadnym razie nie gwarantuje, że uszkodzenie opon nie może mieć miejsca. 

Opony pracujące w warunkach nieprzewidzianych przez producenta mogą zostać uszkodzone 

włącznie z trwałym uszkodzeniem nie podlegającym naprawie. 

W ramach obowiązującego prawa Magna Tyres World B.V. wyłącza niniejszym odpowiedzialność 

karną za wszelkie uboczne, główne i następujące szkody. Włączając w to, dla przykładu, stratę czasu, 

zysku, użyteczności pojazdu, uszkodzeń zdrowia bądź śmierci. 

Wyłączenia 

Niniejsza gwarancja na produkty firmy Magna Tyres traci ważność w przypadku: 

- Opon zakupionych później niż 60 miesięcy po dacie produkcji. 

- Opon nieregularnie zużytych lub uszkodzonych (rozwarstwienia, rozcięcia, uszkodzenia od 

uderzenia, przebicia, najechania na przeszkody) w związku ze złym stanem nawierzchni, 

niewłaściwym użytkowaniem, zastosowaniem lub montażem, złym ciśnieniem lub całkowitym 

brakiem powietrza,  przeciążeniem, zaniedbaniem, nadmierną prędkością, zastosowaniem na 

niewłaściwych felgach, wadliwymi hamulcami i/lub amortyzatorami, uszkodzeniami od łańcuchów, 

brakiem wyważenia opon i/lub felg, uszkodzeniami przez środki chemiczne lub ogień, kolizjami, 

celowym uszkodzeniem lub uszkodzeniami spowodowanymi złym stanem technicznym pojazdu. 

- Przekraczania zalecanego TMPH lub TKPH 

- Opon użytkowanych na pojazdach niedostosowanych do warunków pracy 

- Opon z niewłaściwie osadzoną stopką 

- Opon zamontowanych z dętką lub uszczelką niezaakceptowaną przez Magna Tyres 

- Użycia jakichkolwiek stałych wypełniaczy czy innych modyfikacji opon niezaakceptowanych przez 

Magna Tyres 

- Szybkie bądź nierównomierne zużycie opony nie może być podstawą roszczeń reklamacyjnych 

- Jakichkolwiek modyfikacji opon (pogłębianie, zmienianie kształtu bieżnika itp.) uchyla całkowicie 

gwarancję. 

- Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z utylizacją opon. 
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Koszty związane z naprawą opon nie są uwzględnione w niniejszej gwarancji, poza tymi, na które 

zgoda została wydana przez Magna Tyres 


