
K ażd e g o  d n i a  K L E B E R  m y ś l i  o  To b i e

 

Marek

Kleber oferuje szereg gwarancji handlowych, abyś mógł  
używać swoich opon rolniczych w pełnym spokoju 

Wady produkcyjne i materiałowe

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
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GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
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GARANTIE
DECAPEUSES

Uszkodzenia przypadkowe

GARANTIE
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GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
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GARANTIE
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GARANTIE
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GARANTIE
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GARANTIE
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KOMPLEKSOWE GWARANCJE HANDLOWE
 

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
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GARANTIE
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GARANTIE
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GARANTIE
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GARANTIE
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Uszkodzenia na ściernisku

GWARANCJE
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GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
DECAPEUSES

GARANTIE
DECAPEUSES

WADY PrODUKCYJNe I MATerIAŁOWe

(1)  Opłata właściciela (z rozliczonym saldem) zostanie obliczona jako wartość procentowa z powyższej tabeli pomnożona przez aktualną cenę rynkową  
nowej opony w momencie wymiany. 

(2) Klient zostanie obciążony wszelkimi kosztami montażu, dojazdu i innymi kosztami powiązanymi.

 

Opona rolnicza marki Kleber, 
opatrzona pełnymi numerami 
identyfikacyjnymi, zakupiona 
po 01.01.2018 r., używana w 
normalnych warunkach i zgodnie 
z zaleceniami dotyczącymi 
konserwacji oraz ostrzeżeniami 
Michelin dotyczącymi 
bezpieczeństwa, jest objęta 
gwarancją na wady produkcyjne 
i materiałowe na warunkach 
niniejszej gwarancji. 

Data zakupu jest 
udokumentowana fakturą 
sprzedaży nowego sprzętu lub 
fakturą zakupu nowych opon.
Jeżeli zakupu nie można 
udokumentować, wiek opony 
określa się na podstawie daty 
produkcji (TIN). 

Jeżeli po okresie bez opłat 
niniejszej gwarancji w wyniku 
przeprowadzonych przez 
Michelin oględzin opona rolnicza 
Kleber zostanie uznana za
niezdatną do użytku z powodu 
wad produkcyjnych lub 
materiałowych, to opona zostanie 
wymieniona, a klient zostanie 
obciążony kosztami obliczonymi 
jako wartość procentowa  

z powyższej tabeli pomnożona 
przez aktualną cenę rynkową 
nowej opony w momencie 
wymiany. Powyższe ma 
zastosowanie również  
w przypadku zdemontowanej 
opony. 

Jeżeli identyczna opona nie 
będzie już dostępna, można ją 
zastąpić aktualnie dostępną 
oponą Kleber w identycznym 
rozmiarze i o identycznym 
indeksie nośności i prędkości. 
Jeśli identyczny zamiennik nie 
istnieje, należy skontaktować się 
z Przedstawicielem Techniczno-
Handlowym Michelin w celu 
uzyskania szczegółowych 
informacji.

Gwarancja nie obejmuje kosztów 
montażu i wszelkich innych 
usług w terenie lub innych 
mających zastosowanie.

Niniejsza gwarancja dotyczy 
również opon używanych na 
maszynach wyposażonych 
w centralny system regulacji 
ciśnienia na zasadach  
opisanych powyżej.

Gwarancja nie obejmuje  
opon, które nie będą nadawały 
się do dalszego użytku  
z powodu:
-  uszkodzenia w polu lub 

na drodze (np. przecięcie, 
rozdarcie, przebicie, 
uszkodzenie na skutek 
uderzenia) lub uszkodzenia  
na ściernisku 

-  uszkodzeń powstałych podczas 
użytkowania na zgarniarkach

-  niewłaściwego montażu opony, 
niewyważenia opony/koła, 
niewłaściwej naprawy

-  nieodpowiedniej obręczy: 
zbyt wąskiej, uszkodzonej lub 
nieprawidłowo zamontowanej

-  niewłaściwego użytkowania: 
niewłaściwej konserwacji, 
eksploatacji ze zbyt niskim 
lub zbyt wysokim ciśnieniem, 
przeciążenia, nadmiernej 
prędkości 

-  wypadku, pożaru, korozji 
chemicznej, zanieczyszczenia, 
modyfikacji opony lub aktów 
wandalizmu

-  dodawania do opon 
wypełniaczy, uszczelniaczy, 
środków wyważających, 
balastowania itp.

-  mechanicznego rozregulowania 
pojazdu, np. braku zbieżności 
kół lub osi

-  użytkowania na pojazdach 
przewożących ładunki lub 
poruszających się z prędkością 
wyższą niż zalecane wartości 
indeksu nośności i prędkości

-  działania czynników 
klimatycznych lub ozonu

Gwarancja nie przewiduje 
rekompensaty za straty czasu, 
niedogodności, przestoje 
maszyn lub inne szkody 
wynikowe.

Lata  
eksploatacji Opony rolnicze KLEBER Opony KLEBER do ładowarek 

teleskopowych

OPŁATA WŁAŚCICIELA(1) (2)

Pierwszy
Brak opłat(2) 

Drugi

Trzeci 30% 50%
Czwarty 40% 75%

Piąty 50% 100%
Szósty 60%
Siódmy 70%
Ósmy 80%

Dziewiąty 90%
Dziesiąty 100%



(1)   Opłata właściciela (z rozliczonym saldem) zostanie obliczona jako wartość procentowa z powyższej tabeli pomnożona przez aktualną cenę rynkową nowej  
opony w momencie wymiany. Klient zostanie obciążony wszelkimi kosztami montażu, dojazdu i innymi kosztami powiązanymi.

Opona rolnicza marki Kleber, 
opatrzona pełnymi numerami 
identyfikacyjnymi, zakupiona 
po 01.01.2018 r., używana 
w normalnych warunkach 
i zgodnie z zaleceniami 
dotyczącymi konserwacji 
oraz ostrzeżeniami Michelin 
dotyczącymi bezpieczeństwa, 
jest objęta gwarancją handlową 
na uszkodzenie przypadkowe 
(miejscowe uszkodzenie 
przypadkowe, niepowtarzalne 
i nienaprawialne, takie jak 
uszkodzenie na skutek 
uderzenia, przebicie boku, 
przebicie czoła bieżnika) na 
warunkach wyszczególnionych 
w niniejszej gwarancji.

Data zakupu jest 
udokumentowana fakturą 
sprzedaży nowego sprzętu lub 
fakturą zakupu nowych opon.
Jeżeli zakupu nie można 
udokumentować, wiek opony 
określa się na podstawie daty 
produkcji (TIN). Gwarancja 
dotyczny opon zakupionych od  
1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Jeżeli w wyniku 
przeprowadzonych przez 
Michelin oględzin opona 
rolnicza Kleber zostanie 
uznana za niezdatną do użytku 
lub nienaprawialną z powodu 
uszkodzenia przypadkowego, 
to opona zostanie wymieniona, 
a klient zostanie obciążony 
kosztami obliczonymi jako 
wartość procentowa z powyższej 
tabeli pomnożona przez aktualną 
cenę rynkową nowej opony  
w momencie wymiany.
Powyższe ma zastosowanie 
również w przypadku 
zdemontowanej opony. 

Jeżeli identyczna opona nie 
jest już dostępna, można ją 
zastąpić aktualnie dostępną 
oponą Kleber w identycznym 
rozmiarze i o identycznym 
indeksie nośności i prędkości. 
Jeśli identyczny zamiennik nie 
istnieje, należy skontaktować się  
z Przedstawicielem Techniczno-
Handlowym Michelin w celu 
uzyskania szczegółowych 
informacji.

Gwarancja nie obejmuje kosztów 
montażu i wszelkich innych 
usług w terenie lub innych 
mających zastosowanie.

Gwarancja nie obejmuje  
opon, które nie będą nadawały 
się do dalszego użytku  
z powodu:
-  użytkowania na agresywnych 

polach lub drogach z licznymi, 
powtarzającymi się agresjami 
działającymi na obszar czoła 
bieżnika lub boków opony  
(np. użytkowanie w polu  
z krzemieniem) 

-  niewłaściwej konserwacji
-  niewłaściwego użytkowania: 

przeciążenia, nadmiernej 
prędkości

-  niewłaściwych obręczy: 
obręczy zbyt małych, obręczy 
uszkodzonych lub ich 
niewłaściwego montażu 

-  użytkowania z nieprawidłowym 
ciśnieniem

-  nieprawidłowej naprawy
-  wypadku, pożaru, korozji 

chemicznej, zanieczyszczenia, 
modyfikacji opony lub aktów 
wandalizmu

-  dodawania do opon 
wypełniaczy, uszczelniaczy, 
środków wyważających, 
balastowania itp.

-  mechanicznego rozregulowania 
pojazdu, np. braku zbieżności 
kół lub osi

-  działania czynników 
klimatycznych lub ozonu

Gwarancja nie przewiduje 
rekompensaty za straty czasu, 
niedogodności, przestoje 
maszyn lub inne szkody 
wynikowe.

Lata  
eksploatacji Opony rolnicze KLEBER Opony KLEBER do ładowarek 

teleskopowych

 OPŁATA WŁAŚCICIELA(1)

Pierwszy 25 % 25 %
Drugi 50% 100%
Trzeci 100%

USZKODZeNIA PrZYPADKOWe

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES



Kleber oferuje szereg gwarancji handlowych, abyś mógł  
używać swoich opon rolniczych w pełnym spokoju 
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Opona rolnicza marki Kleber, 
opatrzona pełnymi numerami 
identyfikacyjnymi, zakupiona 
po 01.01.2018 r., używana 
w normalnych warunkach 
i zgodnie z zaleceniami 
dotyczącymi konserwacji 
oraz ostrzeżeniami Michelin 
dotyczącymi bezpieczeństwa, 
jest objęta gwarancją handlową 
na uszkodzenia na ściernisku na 
warunkach niniejszej gwarancji. 

Data zakupu jest udokumento-
wana fakturą zakupu nowego 
sprzętu lub fakturą zakupu 
nowych opon. Jeżeli zakupu nie 
można udokumentować, wiek 
opony określa się na podstawie 
daty produkcji (TIN). Gwarancja 
dotyczy opon zakupionych od  
1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Jeżeli w wyniku przeprowadzo-
nych przez Michelin oględzin 
opona rolnicza Kleber zostanie 
uznana za niezdatną do użytku  

z powodu odsłonięcia kordu, 
licznych nienaprawialnych 
przebić spowodowanych 
użytkowaniem na ściernisku, 
to opona zostanie wymieniona, 
a klient zostanie obciążony 
kosztem obliczonym jako 
wartość procentowa z powyższej 
tabeli pomnożona przez aktualną 
cenę rynkową nowej opony  
w momencie wymiany. Powyższe 
ma zastosowanie również  
w przypadku zdemontowanej 
opony. 

Jeżeli identyczna opona nie jest 
już dostępna, można ją
zastąpić aktualnie dostępną 
oponą Kleber w identycznym 
rozmiarze i o identycznym 
indeksie nośności i prędkości. 
Jeśli identyczny zamiennik nie 
istnieje, należy skontaktować się 
z Przedstawicielem Techniczno-
Handlowym Michelin w celu 
uzyskania szczegółowych 
informacji. 

Gwarancja nie obejmuje kosztów 
montażu i wszelkich innych usług  
w terenie lub innych mających 
zastosowanie.

Gwarancja nie obejmuje opon, 
które nie będą nadawały się do 
dalszego użytku z powodu:
-  uszkodzenia w polu lub 

na drodze (np. przecięcie, 
rozdarcie, przebicie, 
uszkodzenie na skutek 
uderzenia)

-  niewłaściwego montażu opony, 
niewyważenia opony/koła lub 
niewłaściwej naprawy

-  niewłaściwego użytkowania, 
niewłaściwej konserwacji, 
eksploatacji ze zbyt niskim  
lub zbyt wysokim ciśnieniem, 
przeciążenia, nadmiernej 
prędkości

-  nieodpowiedniej obręczy: 
zbyt wąskiej, uszkodzonej lub 
nieprawidłowo zamontowanej

-   wypadku, pożaru, korozji 
chemicznej, zanieczyszczenia, 
modyfikacji opony lub aktów 
wandalizmu

-  dodawania do opony 
wypełniaczy, uszczelniaczy, 
środków wyważających, 
balastowania itp.

-  mechanicznego rozregulowania 
pojazdu, np. braku zbieżności 
kół lub osi

-    użytkowania na pojazdach 
przewożących ładunki lub 
poruszających się z prędkością 
wyższą niż zalecane wartości 
indeksu nośności i prędkości

-  działania czynników 
klimatycznych lub ozonu

Gwarancja nie przewiduje
rekompensaty za straty czasu, 
niedogodności, przestoje 
maszyn lub inne szkody 
wynikowe.

Lata
eksploatacji Opony rolnicze KLEBER

                                    OPŁATA WŁAŚCICIELA(1)

Pierwszy 25 %

Drugi 50 %

Trzeci 75 %

Czwarty 100 %

USZKODZeNIA NA ŚCIerNISKU
GARANTIE

STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
DECAPEUSES

GARANTIE
DECAPEUSES

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL TECHNICZNO-HANDLOWY MICHELIN

SPRZEDAWCA: .....................................................................

IMIĘ I NAZWISKO  
PRZEDSTAWICIELA MICHELIN:.............................................

..............................................................................................

FIRMA/WŁAŚCICIEL: ............................................................

ROZMIAR/BIEŻNIK: ..............................................................

WŁAŚCIWA GWARANCJA HANDLOWA:
     ☐        ☐        ☐

WARTOŚĆ PROCENTOWA  
REFUNDOWANA PRZEZ MICHELIN ......................................

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
DECAPEUSES

GARANTIE
DECAPEUSES

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
STUBBLE DAMAGE

GARANTIE
LIMITÉE FABRICANT

GARANTIE
DOMMAGES

GARANTIE
DECAPEUSES

GARANTIE
DECAPEUSES

(1)  Opłata właściciela (z rozliczonym saldem) zostanie obliczona jako wartość procentowa z powyższej tabeli pomnożona przez aktualną cenę rynkową nowej opony w momencie 
wymiany. Klient zostanie obciążony wszelkimi kosztami montażu, dojazdu i innymi kosztami powiązanymi.

 

W przypadku reklamacji, proszę skontaktować się ze sprzedawcą.


