5-letnia gwarancja na wszystkie opony pełne serii Galaxy
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Od 1 stycznia 2020 r. Alliance Tire Group rozszerza do 5 lat gwarancję na całą serię opon
pełnych Galaxy. Tym samym firma oferuje obecnie jeden z najdłuższych okresów
gwarancyjnych w branży. 5 lat obowiązywania gwarancji odzwierciedla pełne przekonanie
co do wyjątkowej jakości opon oraz doświadczenia inżynierów Alliance Tire Group,
zaawansowanych procesów produkcyjnych i cennego wsparcia w postaci wiedzy ze strony
spółki nadrzędnej Yokohama.
Stawiamy na innowacje, najnowsze technologie oraz najwyższej jakości komponenty
i jesteśmy całkowicie pewni jakości i niezawodności wyprodukowanych przez nas opon.
Dlatego właśnie z początkiem 2020 roku wprowadziliśmy wiodącą w branży 5-letnią
standardową gwarancję na cały segment opon pełnych serii Galaxy 2020 – podkreśla
Angelo Noronha, prezes Alliance Tire Group na obszar EMEA.
Nowo rozszerzona gwarancja jeszcze bardziej zwiększa wartość opon pełnych Galaxy i zapewnia
dodatkowe korzyści dla klientów. Seria oferuje szeroki wybór najlepszych modeli opon do
różnorodnych zastosowań, np. na wózkach widłowych, maszynach sterowanych burtowo,
ładowarkach kołowych, ładowarkach teleskopowych oraz pojazdach bagażowych itp.
Rozszerzona gwarancja dla „standardowych zadań eksploatacyjnych"

Nowa 5-letnia ograniczona gwarancja dotyczy „elastycznych opon pełnych" i „niebrudzących opon
pełnych" stosowanych powszechnie w Europie oraz „opon pełnych z opaskami amortyzującymi typu
press-on" sprzedawanych przez Alliance Tire Group w innych częściach świata. Gwarancja jest
ważna przez 60 miesięcy od daty zakupu począwszy od stycznia 2020 r. Do otrzymania gwarancji
upoważnia ważna faktura wystawiona przez dystrybutora/dealera klientowi końcowemu. Gwarancja
traci ważność w przypadku nieprawidłowego użytkowania/postępowania z produktem (zastosowanie
mają warunki gwarancji). Gwarancja upływa po osiągnięciu oznaczenia zabezpieczającego 60J na
bocznej ścianie opon pełnych i niebrudzących opon pełnych. W przypadku opon z opaskami
amortyzującymi typu press-on gwarancja obowiązuje tylko do momentu zużycia eksploatacyjnego
dwóch trzecich wysokości gumy.
Oprócz YardMaster SDS i Beefy Baby SDS, nowa gwarancja dotyczy modeli Liftop SDS, Lifter SDS,
Liftop SDS IND, Hulk SDS, LHD 500 SDS, Super Smooth SDS, Super High Lift SDS oraz YM SDS.
Opony te są w pełni bezobsługowe, a ich użytkowanie nie niesie ze sobą ryzyka przestojów nawet
w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Zapewniają wysoki komfort jazdy, wykazują niższy stopień
nagrzewania i są odporne na oddziaływanie ciepła. Dopełnieniem odporności na przecięcie,
kruszenie i ścieranie jest optymalna stabilność na gruncie.
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