รายละเอียดการรับประกัน MILCHELIN
มิชลินรับประกันความเสียหายอันเกิดจากความชารุดบกพร่องในการออกแบบ กระบวนการผลิต หรื อวัสดุ
ส่วนประกอบ สาหรับยางรถยนต์นงั่ ยางรถอเนกประสงค์ขบั เคลื่อน 4 ล้ อ และยางรถปิ คอัพมิชลิน โดย
ยางดังกล่าวจะต้ องใช้ งานตามปกติและได้ บารุงรักษาตามคาแนะนาของมิชลินภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือรับประกันคุณภาพในกรณีดงั ต่อไปนี ้
รับประกัน 6 ปี นับจากวันที่ซื ้อ* หรื อ รับประกันตลอดอายุการใช้ งานของดอกยาง** โดยถือเอากรณีที่
มาถึงก่อน
*กรณียางที่ซื ้อหลัง 3 ปี นับจากวันเดือนปี ที่ผลิต จะอยูภ่ ายใต้ การรับประกัน 6 ปี นับจากวันเดือนปี ที่
ผลิต
**อายุการใช้ งานของดอกยาง จะพิจารณาจากความลึกดอกยางเริ่มต้ นจนกระทัง่ ยางสึกถึงจุดวัดความ
ลึกของดอกยางซึง่ อยูใ่ นร่องของดอกยาง โดยมีความสูงประมาณ 1.6 มม. ถ้ าดอกยางสึกไปจนถึงจุดวัด
ความลึกของดอกยางแล้ ว ควรเปลี่ยนยางเส้ นใหม่ มิฉะนันอาจเกิ
้
ดอันตรายได้ ทงนี
ั ้ ้ ท่านสามารถศึกษา
คาแนะนา และข้ อควรระวัง ในการใช้ งานยางมิชลินได้ จากผู้แทนจาหน่ายของมิชลิน หรื อที่ มิชลิน
Hotline 0-2793-6900
รายละเอียดการรับประกัน
หมายเหตุ:
(ก) การรับประกันข้ างต้ นจะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อท่านได้ กรอกแบบใบรับประกันคุณภาพครบถ้ วนและส่งมายัง
บริษัทฯ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ทา่ นได้ ซื ้อยางดังกล่าว และการรับประกันดังกล่าวจะสิ ้นผลเมื่อครบ
ระยะเวลาการรับประกันที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น
(ข) “วันที่ซื ้อ” หมายถึง วันที่จดทะเบียนรถยนต์ในกรณีของยางที่มากับรถยนต์ใหม่ หรื อวันที่ระบุไว้ ใน
ใบเสร็จรับเงินสาหรับการซื ้อยางดังกล่าว และในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื ้อขายยางดังกล่าว ให้ นบั อายุ
ของการรับประกันข้ างต้ นจากวันที่ผลิตยางดังกล่าว
(ค) ในกรณีที่ยางเกิดความเสียหาย ให้ ทา่ นติดต่อผู้แทนจาหน่ายยางเส้ นดังกล่าวโดยทันที
ข้ อจากัดของการรับประกัน

ยางที่เสียหายเนื่องจากกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้จะไม่อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขการรับประกัน
1. ความเสียหายซึง่ เกิดจากลักษณะการใช้ งาน เช่น การถูกบาดตาหรื อการกระแทกอย่างรุนแรง ไม่วา่ ยาง
ดังกล่าวจะสามารถทาการปะซ่อมได้ หรื อไม่ก็ตาม
2. ความเสียหายจากการประกอบใส่ยางที่ไม่ถกู ต้ อง ขนาดของยางและกระทะล้ อไม่สมดุลกัน หรื อยางที่
ได้ รับการปะซ่อมไม่ถกู วิธี
3. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ อตั ราลมยางที่ไม่เหมาะสม หรื อยางที่มิได้ ทาการบารุงรักษาที่ถกู ต้ อง
4. ยางที่ได้ รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบของรถยนต์ เช่น ความผิดปกติของ
ศูนย์ล้อ ซึง่ จะส่งผลให้ ยางเกิดการสึกที่ไม่สม่าเสมอ หรื อสึกเร็วกว่าที่ควร
5. ความเสียหายเนื่องมาจากยางดังกล่าวติดตัง้ หรื อใช้ กบั วาล์วกระทะล้ อ หรื อล้ อที่ไม่เหมาะสมตาม
ประเภทของยาง
6. ความเสียหายเนื่องจากรถบรรทุกน ้าหนักมากเกินกว่าอัตราที่กาหนด หรื อใช้ ความเร็วเกินพิกดั ที่ระบุไว้
บนแก้ มยาง หรื อ ตามคาแนะนาสาหรับรถประเภทนันๆ
้
7. ยางเก่าที่ผ่านการใช้ งานมาแล้ ว และนามาซื ้อขายใหม่
8. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการเก็บรักษายางที่ไม่ถกู ต้ อง
9. ยางที่ไม่ได้ ใช้ งานตามคาแนะนาทางเทคนิคของมิชลิน
10. ยางที่เสียหายจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การกัดกร่อนจากสารเคมี หรื อมีการปรับเปลี่ยน/แต่งช่วงล่างของ
รถยนต์
11. ยางที่ซื ้อมาจากร้ านที่ไม่ใช่ผ้ แู ทนจาหน่ายของมิชลิน หรื อซื ้อมาจากตัวแทนจาหน่ายที่ไม่ได้ รับการ
เห็นชอบจากมิชลิน
12. ยางที่เสียหายจากสภาพอากาศ หรื อความเสียหายซึง่ เกิดจากการทาปฏิกิริยาระหว่างยางกับชัน้
บรรยากาศเงื่อนไขและข้ อยกเว้ น
• การรับประกันนี ้มีผลบังคับใช้ ในประเทศไทยเท่านัน้
• เมื่อท่านประสงค์ที่จะขอรับการชดเชยจากมิชลินภายใต้

การรับประกันนี ้ ให้ ทา่ นนายางเส้ นที่ได้ รับความเสียหายไปส่งให้ กบั ผู้แทนจาหน่ายของมิชลินพร้ อมกับ
ใบเสร็จรับเงินการซื ้อขายยางเส้ นดังกล่าวและคูม่ ือการรับประกัน เพื่อให้ มิชลินทาการตรวจสอบหาสาเหตุ
ของความเสียหายว่าอยูภ่ ายใต้ การรับประกันฉบับนี ้หรื อไม่ โดยมิชลินจะทาการตรวจสอบหาสาเหตุของ
ความเสียหายของยางเส้ นดังกล่าวก่อนที่จะทาการชดเชยใดๆ ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าผลของการตรวจสอบ ดังกล่าว
เป็ นที่สดุ
• มิชลินจะรับผิดชอบความเสียหายภายใต้ การรับประกันนี ้โดยการซ่อมแซม เปลี่ยนยางรุ่นเดียวกันให้ ใหม่
หรื อชดเชยมูลค่ายางตามอัตราส่วนของดอกยางที่ยงั คงเหลืออยู่ (รวมเรี ยกว่า “การชดเชย”) ตามแต่
ดุลพินิจของมิชลิน โดยการชดเชยนี ้ไม่รวมถึง ค่าบริการต่างๆ รวมถึง ค่าประกอบใส่ ค่าแรง ค่าเสียเวลา
ค่าเสียหายที่ไม่ได้ ใช้ รถยนต์ ค่าความไม่สะดวกในขณะที่รถของท่านไม่สามารถใช้ งานได้
• ในกรณีที่ผลตรวจสอบปรากฏว่าสาเหตุของความเสียหาย ไม่ได้ เป็ นผลมาจากความชารุดบกพร่องใน
การออกแบบ กระบวนการผลิตวัสดุส่วนประกอบของยาง มิชลินขอสงวนสิทธิในการ คืนเงิน หรื อ การ
ชดเชย
• การรับประกันนี ้จะไม่ครอบคลุมถึง อุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ ความเสียหายอันเนื่องมาจากอาชญากรรม
หรื อการกระทาโดยความจงใจอัคคีภยั โจรกรรม หรื อยางที่ใช้ ในการแข่งขันรถยนต์ หรื อยางที่มีการใช้
งานผิดไปจากวัตถุประสงค์ของยางนันๆ
้
• การรับประกันนี ้ไม่ครอบคลุมถึงยางที่ได้ มีการถอดออกจากรถยนต์ หรื อยางที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลง โดย
บริษัทฯ หรื อบุคคลอื่นหลังจากที่ได้ ตดิ ตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
• การรับประกันนี ้จะสิ ้นสุดลงทันทีเมื่อยางหรื อรถยนต์ดงั กล่าวได้ ถกู โอนไปยังบุคคลอื่น

หมายเหตุ:
(ก) ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความคุ้มครองภายใต้ การรับประกันนี ้ ผู้ซื ้อยินยอมให้ มิชลินทาการตรวจ
ยางเพิ่มเติมโดยไม่มีข้อขัดข้ องแต่ประการใด

(ข) มิชลินถือว่ายางที่ทา่ นได้ นาส่งให้ กบั ผู้แทนจาหน่ายของมิชลิน เพื่อทาการการตรวจสอบ เพื่อขอรับการ
ชดเชยยังคงเป็ นทรัพย์สินของท่าน โดยมิชลินจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรื อความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ ้นในระหว่างที่ยางดังกล่าวยังอยู่ในความดูแลของผู้แทนจาหน่าย เพื่อรอการตรวจสอบจากมิชลิน
(ค) เมื่อผู้แทนจาหน่ายของมิชลินได้ ตกลงที่จะให้ มีการชดเชยสาหรับยางดังกล่าวแล้ ว มิชลินถือว่ายาง
ดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของมิชลิน
(ง) ตัวแทน พนักงาน หรื อผู้แทนจาหน่ายของมิชลินไม่มีอานาจที่จะให้ คารับประกัน ให้ สญ
ั ญา หรื อทา
ความตกลงใดๆ ที่แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือรับประกันนี ้
(จ) มิชลินขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและ/หรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทังหมดหรื
้
อส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือ
รับประกันนี ้โดยไม่จาเป็ นต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าแต่ประการใด

