CONTINENTAL PAGARINĀTĀS GARANTIJAS NOTEIKUMI
1. Šo Garantijas programmu nodrošina Continental Opony Polska Sp.z o. o, Ţwirkii Wiguri 16C, 02-092
Varšava, Polija.
2. Garantija attiecas uz Continental vasaras, ziemas un vissezonu vieglo automobiļu riepu mehāniskiem
bojājumiem, kas iegādātas kā 4 riepu komplekts pie oficiālajiem izplatītājiem Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā
(izplatītāju saraksts ir pieejams vietnē www.contiwarranty.com). Garantija neattiecas uz apvidus un
komercautomobiļu riepām, kā arī uz Run-On-Flat (Continental t.i. SSR) tipa riepām.
Riepu modeļu saraksts:
Vasaras: ContiPremiumContact 2, ContiPremiumContact 5, PremiumContact 6, ContiSportContact 3,
ContiSportContact 5, ContiSportContact 5 P, SportContact 6, ContiEcoContact 3, ContiEcoContact 5,
EcoContact 6, EcoContact 6 Q,
Vissezonu: AllSeasonContact
Ziemas: ContiWinterContact TS 800,ContiWinterContact TS 810 S, ContiWinterContact TS 810,
ContiWinterContact TS 830, ContiWinterContact TS 830 P, WinterContact TS 850, WinterContact TS 850
P, WinterContact TS 860, WinterContact TS 860 S, WinterContact TS, 870 WinterContact TS 870 P,
VikingContact 7, ContiVikingContact 6, IceContact 2, IceContact 3
3. Garantiju var izmantot jebkura persona, kas no 01.09.2021. līdz 31.12.2021. iegādājusies Continental
markas 4 (četras) vasaras, ziemas vai vissezonu riepas, uzstādījusi tās šajā pat laikāpie oficiālā izplatītāja un
pirkumu reģistrējusivietnē www.contiwarranty.com 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma veikšanas dienas.
Garantija darbojas 12 mēnešus no riepu iegādes brīţa.
4. Ja bojājumi rodas 12 mēnešu laikā no 4 riepu komplekta (šo noteikumu un nosacījumu 2. punktā
uzskaitīto riepu modeļu) iegādes datumapie oficiālā izplatītāja (jebkurš oficiālais izplatītājs, pārdevējs no
saraksta), garantija nodrošina remonta pakalpojumuskādā no vietnē reģistrētajiem servisa centriem.
Gadījumā, ja 5 darba dienu laikā nav iespējams salabot vai nomainīt bojāto riepu, tad Continental nomainīs
divas riepas uz vienas ass ar vispiemērotāko modeli. Bojāto riepu var nomainīt tikai tad, ja servisa centrs to
nevar salabotvai arī remonta izmaksas pārsniedz 20 EUR.
5. Garantija neattiecas uz riepām, kas iegādātas vai uzstādītas citos servisa centros, kas nav uzskaitīti
oficiālajā izplatītāju sarakstā.
6. Garantija ir spēkā tikai pēc reģistrēšanās kampaņas vietnē www.contiwarranty.com. Ja reģistrācija netika
veikta saskaņā ar garantijas noteikumiem, garantija nav spēkā.
7. Lai izmantotu garantiju, sazinieties ar servisa centru, kur iegādāta riepa vai jebkuru citu oficiālu
izplatītāju no saraksta jebkurā Baltijas valstī.
8. Iegādātās riepas jālieto saskaņā ar raţotāja rekomendācijām un tādā veidā, kas atbilst šāda veida preču
normālai lietošanai, pretējā gadījumā uz šīm riepām garantija neattiecas.
9. Garantija attiecas uz riepas mehāniskiem bojājumiem -dūrumiem, griezumiem, plīsumiem, u.c.
bojājumiem, kas iegūti triecienā pret kādu šķērsli.
10. Garantija neattiecas uz riepām, kuru bojājumus izraisīja:
a. nepareiza riepas uzglabāšana, pretēji raţotāja rekomendācijām;
b. tāda riepas lietošana, kas neatbilst paredzētajai nozīmei;

c. nevienmērīgs (anormāls) riepas protektora nodilums, ko izraisīja tāda automobiļa lietošana,kuram ir
tehniski nepareiza darbība (balstiekārtas amortizācijas, bremţu, stūres u.c. darbības traucējumi) vai arī
bojājumus ir izraisījis nepareizs gaisa spiediens riepā vai pārslodze;
d. pakāpj veida nodilums protektora plecu blokos - „zāģveida nodilums”;
e. pārlieku liels protektora nodilums (protektora dziļums ir mazāks par 3 mm);
f. agresīva braukšana vai izmantošana autosporta sacīkstēs vai sacīkšu trasēs;
g. uguns (ugunsgrēks);
h. vandālisma akts.
11. Riepa jāuzstāda transportlīdzeklim, kas norādīts reģistrācijas veidlapā.
12. Garantiju kampaņas laikā var izmantot vienu reizi konkrētai riepai: vienu un to pašu riepu var labot vai
nomainīt tikai vienu reizi.
13. Riepas remonta pakalpojumi nedrīkst pārsniegt 20 EUR. Ja remonta pakalpojumu cena pārsniedz
norādīto summu, tiks piegādāta jauna riepa.
14. Garantija neattiecas uz riepām, kurām ir vienīgi estētiski bojājumi, kas neietekmē negatīvi to normālu
darbību, kā arī to riepu darbību, kuru remontu klients veicis pats.
15. Ja bojāta riepa tiek aizstāta ar jaunu, garantija ir spēkā arī jaunai riepai no sākotnējā noteiktā pirkuma
datuma.
16. Garantija ir spēkā Baltijas valstu teritorijā - Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.
17. Garantija nesedz izmaksas, kas saistītas ar riepu servisu, piemēram: montāţa, demontāţa, balansēšana
utt.
18. Continental var jebkurā laikā atcelt un apturēt kampaņu, ievietojot informāciju par to mēnesi iepriekš
kampaņas oficiālajā vietnē. Šāda atcelšana un / vai apturēšana neietekmē piešķirtās garantijas, un visas
iepriekš piešķirtās garantijas būs spēkā līdz to beigu datumam.
19. Continental informē, ka papildus no garantijas izrietošajām tiesībām, kas noteiktas šajos garantijas
noteikumos, patērētājs var izmantot arī citas tiesību aktos noteiktāstiesības.

REĢISTRĀCIJA - https://www.contiwarranty.com/

