
DÄCKGARANTI PLUS

AD  TYRES  INTERNATIONAL  SLU,  företag  bildat  enligt  andorransk  lag  i  form  av  societat
limitada  unipersonal med  ett  kapital  på  1  000  000  euro,  registrerat  i  Andorras  handels-  och
företagsregister under nummer 16339,  med säte i  Carrer  Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici
Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Furstendömet Andorra), e-
post: cm@adtyre.com, tel. : +376 810 888 (hädanefter « Garanten ») erbjuder en kommersiell garanti
som en kompletterande tjänst till försäljning av sina däckprodukter, vars villkor anges nedan. 

1. DEFINITIONER

Bekräftelseav
mottagande

motsvarande  definitionen  i  paragraf  1  i  de  allmänna
försäljningsvillkoren.

Mottagare avser  en  kund  på  webbplatsen  som  har  begärt  Däck  Plus-garantin
samtidigt som han köpte ett däck.

Allmänna
Försäljningsvillkor

avser dackleaders allmänna försäljningsvillkor

Kund avser varje konsument som är kund hos garanten, oavsett om han är en
förmånstagare av Däck Plus-garantin eller inte.

Konsument avser varje fysisk person som agerar för ändamål som inte faller inom
hans  kommersiella,  industriella,  hantverksmässiga,  liberala  eller
jordbruksrelaterade verksamhet.

Garantiavtal motsvarande definitionen i paragraf 2.

Ångerfrist motsvarande definitionen i paragraf 10.

Force Majeure betecknar en händelse utanför gäldenärens kontroll, som inte rimligen
kunde förutses när avtalet ingicks och vars effekter inte kan undvikas
med lämpliga åtgärder, förhindrar att gäldenären fullgör sin skyldighet.

Garant avser  AD  TYRES  INTERNATIONAL  SLU  vars  kontaktuppgifter
beskrivs i inledningen.

Däck avser ett däck som säljs av Garanten på webbplatsen.

Webbplats avser garantens webbplats med webbadress dackleader.se.

Ångerrättsinnehavare motsvarande definitionen i paragraf 10.
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2. SYFTE

Syftet med detta avtal ( « Garantiavtalet ») är att fastställa villkoren för Däck Plus-garantin. 

Däck Plus-garantin är en « kommersiell garanti » i den mening som avses i artiklarna 2.12 och 17 i
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter rörande
avtal om försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och Direktiv 2009/22 / EG
och om upphävande av direktiv 1999/44 / EG. 

Genom denna Däck Plus-garanti  förbinder sig Garanten, på nedanstående villkor, att  de däck som
köpts av mottagaren har ett motstånd som är större än vad som förväntas för normal användning med
tanke på risken för punktering och utbuktningar. 

Faktum är att de juridiska garantierna i allmänhet ger en garanti mot däck som inte överensstämmer
med  den  vanliga  användningen  eller  är  olämpliga  för  den  användning  de  är  avsedda  för.  Dessa
garantier tillåter dock sällan kunden att få ett nytt däck i händelse av en punktering eller utbuktning. 

Denna Däck Plus-garanti ger mottagaren ett mer omfattande skydd mot riskerna för punktering eller
utbuktningar på de villkor och med förbehåll för de undantag som definieras i detta garantiavtal. Med
andra  ord  fungerar  Däck  Plus-garantin  som en  utvidgning  av  området  för  juridiska  garantier  till
förmån för mottagaren. 

Mottagarens  uppmärksamhet  riktas  mot  det  faktum  att  Däck  Plus-garantin  inte  är  en
försäkringsprodukt  i  så  motto  att  den  inte  garanterar  mottagaren  mot  yttre  risker  när  det  gäller
däckmotstånd som Garanten åtar sig att tillhandahålla garanti till förmån för mottagaren. Mottagaren
är fri att, oberoende av denna Däck Plus-garanti, teckna en försäkring hos ett försäkringsbolag för att
täcka dessa risker (skadegörelse, olycka etc.) 

Garantiavtalet är tillgängligt på webbplatsen och skickas till mottagaren på ett hållbart medium som en
bilaga till det mottagningsbevis som avses i de allmänna försäljningsvillkoren. 

Garantiavtalet anses ha ingåtts från utfärdandet av bekräftelsen för mottagande.

Garanten säkerställer bevarandet av dokumentet som bekräftar garantiavtalet under en period av tio år
från dess ingående. Mottagaren har åtkomst till det arkiverade garantikontraktet vid begäran riktad till
garanten (https://www.dackleader.se/kontakt).

Mottagaren  informeras  om att  ingåendet  av  garantiavtalet  innebär  skyldighet  att  betala  priset  till
Garanten.

3. ÅTERKALLELSE AV OBEROENDE JURIDISKA GARANTIER

Oavsett om Däck Plus-garantin utnyttjas eller inte, förblir AD TYRES INTERNATIONAL SLU, med
avseende på alla däck, bunden av tillämpliga lagliga garantier.  

Dessutom  har  alla  kunder  laglig  rätt  att  använda  sig  av  garantin  gratis,  i  händelse  av  bristande
överensstämmelse av varorna och Däck Plus-garantin påverkar inte denna möjlighet. 
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4. GARANTIVILLKOR

Däck Plus-garantin gäller uteslutande försäljning på webbplatsen av ett eller flera däck av garanten till
en mottagare som har tecknat Däck Plus-garantin och har betalat  motsvarande pris  samtidigt med
köpet av däcken. 

Följande omfattas inte av Däck Plus-garantin: 

 försäljning av alla andra produkter än däck eller garantens tillhandahållande av tjänster i alla
former till mottagaren;

 all försäljning på webbplatsen av ett eller flera däck till kunder som inte har tecknat och / eller
betalat priset på Däck Plus-garantin samtidigt med beställningen av de aktuella däcken.

 alla däck vars enhetspris är högre än 1510 SEK inkl. skatt.

Mottagaren  uppmärksammas  på  att  Däck Plus-garantin  för  en  beställning  endast  är  tillämplig  på
däcken i den aktuella beställningen och inte på alla tidigare eller framtida beställningar som inte har
eller inte kommer att bli föremål för en egen och oberoende prenumeration på Däck Plus-garantin. 

5. PRIS

Priset på Däck Plus-garantin beräknas utifrån ett pris på trettiotre svenska kronor och nittionio öre
inklusive alla skatter (33,99 SEK inkl. moms) per däck, och gäller alla däck i samma order. 

Förutom i händelse av att en beställning innehåller ett eller flera däck till ett pris som är högre än 1510
SEK inkl. skatt (se artikel 4), kan mottagaren inte fragmentera tillämpningen av Däck Plus-garantin i
förhållande till de däck som finns i en beställning. Det är upp till mottagaren att göra flera separata
beställningar,  om  mottagaren  önskar  att  Däck  Plus-garantin  endast  gäller  för  vissa  däck  i
beställningen.

Artikel 6 i de allmänna försäljningsvillkoren gäller betalning av Däck Plus-garantin. 

6. GEOGRAFISK OMFATTNING

Nuvarande Däck Plus-garanti tillämpas inom Sveriges gräns.

7. GILTIGHETSTID

Denna DäckPlus-garanti gäller från dagen för undertecknandet av abonnemanget och under en period
som sträcker sig till en eventuell ersättning av det garanterade däcket på grund av ett fel som omfattas
av DäckPlus-garantin i enlighet med artikel 8 i detta avtal och under alla omständigheter under högst
ett (1) år. Med andra ord kommer Däck Plus-garantin att upphöra när den första av dessa händelser
inträffar, nämligen utbyte av de garanterade däcken eller slutet på den ovan nämnda perioden på ett (1)
år. 

Denna period är oåterkallelig och ingen av parterna får i förtid säga upp garantiavtalet förutom i de fall
som föreskrivs i lag eller vid utnyttjande av kundens ångerrätt. 

I händelse av utbyte av garanterade däck är det mottagarens ansvar att teckna en ny DäckPlus-garanti
på utbytesdäck om mottagaren så önskar. 
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Den  fastställda  varaktigheten  i  den  här  artikeln  får  inte  vara  föremål  för  någon  underförstådd
förnyelse. 

Varje fördel som Garanten garanterar Mottagaren efter utgången av den period som anges i denna
artikel  kan  under  inga  omständigheter  betraktas  som  en  fortsättning  på  genomförandet  av  detta
Garantikontrakt.

8. GARANTINS OMFATTNING

I enlighet med denna DäckPlus-garanti har mottagaren rätt till ett (1) byte av däcket i händelse av en
punktering eller utbuktning som inträffar efter leverans av däcket och som en direkt följd av en inre
orsak för det aktuella däcket, som uppvisar en lägre motståndsnivå jämfört med den som garanteras av
garanten enligt villkoren i denna Däck Plus-garanti.  

Undantagna från denna DäckPlus-garanti är punkteringar eller utbuktningar som härrör direkt från en
yttre orsak   för det berörda däcket och särskilt  : 

 fel eller uppsåtlig oaktsamhet från mottagaren eller tredje part (beträffande garanten eller dess
agenter eller partners) vid montering eller hantering av däcket / däcken;

 trafikolycka;

 skadegörelse eller avsiktlig handling av mottagaren eller en tredje part

 mekaniskt fel på bilen;

 brand,  explosion  eller  direkt  exponering  för  farligt  gods  i  den  mening  som  avses  i  det
europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg (ADR); eller

 ett fall av Force Majeure.

Däckbyte utförs genom att  tilldela mottagaren en kampanjkod som gör det  möjligt  för honom att
beställa samma däck gratis eller, i avsaknad av tillgänglighet, ett däck av minst samma kvalitet. 

Trots det ovanstående kommer kostnaden för att leverera det nya däcket att debiteras mottagaren. 

9. GENOMFÖRANDE AV GARANTIN

För  att  utnyttja  DäckPlus-garantin  uppmanas  mottagaren  att  gå  till  sitt  personliga  konto  på
webbplatsen  och  göra  en  begäran  om  detta.  Bilder  av  skadade  däck  måste  tillhandahållas  av
mottagaren. 

Efter mottagandet av begäran reserverar Garanten en period på tio (10) dagar för att analysera skadan
och förmedla resultaten av sin expertis till mottagaren. 

I  händelse  av  ett  fel  som  faller  inom  ramen  för  DäckPlus-garantin,  ska  Garanten  tillhandahålla
mottagaren inom tre (3) dagar efter utgången av ovannämnda utvärderingsperiod en kampanjkod som
gör det möjligt för mottagaren att beställa ett eller flera ersättningsdäck gratis. 

I  händelse  av  att  skador  inte  faller  inom  DäckPlus-garantin,  skickar  Garanten  mottagaren  ett  e-
postmeddelande  med  vägran  av  ersättning  inom  tre  (3)  dagar  efter  utgången  av  ovannämnda
utvärderingsperiod. 
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10. ÅNGERRÄTT

Ångerrättsinnehavare är (« Ångerrättsinnehavaren »):

 konsumenten/kunden  när  garantiavtalet  ingås  på  distans,  efter  en  telefonförsäljning  eller
utanför anläggningen;

 den professionella  kunden när  garantiavtalet  ingås  utanför  anläggningen när  föremålet  för
avtalet  inte  faller  inom den begärda  professionella  kundens  huvudverksamhet  och  antalet
anställda hos den senare är lägre eller lika med fem.

Innehavaren av ångerrätten har  en period  på fjorton  (14)  dagar  (nedan kallad  «  Ångerfrist »)  att
utnyttja sin ångerrätt utan att  behöva motivera sitt  beslut eller att bära andra kostnader än de som
nämns i denna artikel.

Ångerfristen löper från det att garantiavtalet ingåtts. 

Den dag då garantiavtalet ingås räknas inte med i Ångerfristen. Ångerfristen börjar löpa i början av
den första timmen på den första dagen och slutar vid utgången av den sista timmen på den sista dagen
för Ångerfristen. Om Ångerfristen löper ut på en lördag, söndag eller en allmän helgdag förlängs den
till nästa arbetsdag.

För att utnyttja sin ångerrätt informerar innehavaren av ångerrätten garanten om sitt beslut att ångra
sig genom att skicka till garanten innan Ångerfristen löper ut, formulär finns här, vederbörligen ifyllt
och  uttrycker  sin  entydiga  önskan  att  ångra  sig  via  e-post  (https://www.dackleader.se/kontakt).
Bevisbördan för utnyttjandet av ångerrätten vilar på innehavaren av ångerrätten.

När ångerrätten utnyttjas ska garanten ersätta innehavaren av ångerrätten för alla belopp som betalats,
utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från den dag då han informerades om beslut
av innehavaren av ångerrätten att ångra sig. 

Garanten ersätter innehavaren av ångerrätten med samma betalningsmedel som det som användes av
denne för den första transaktionen, utom med uttryckligt godkännande från innehavaren av ångerrätten
att använda ett annat betalningsmedel och i den utsträckning ersättningen inte medför några kostnader
för innehavaren av ångerrätten. 

Om innehavaren av ångerrätten vill  att  DäckPlus-garantin ska utnyttjas före Ångerfristens utgång,
mottar Garanten dennes uttryckliga begäran på något sätt för avtal som ingås på distans och på papper
eller på ett hållbart medium för avtal som ingåtts utanför lokalerna.

Innehavaren av ångerrätten som har utnyttjat sin ångerrätt enligt garantiavtalet, vars fullföljande har
börjat,  ska på uttrycklig begäran, före utgången av ångerperioden, betala Garanten ett  belopp som
motsvarar den tillhandahållna tjänsten fram till meddelandet av sitt beslut att ångra sig; detta belopp är
proportionellt mot det totala priset för den tjänst som överenskommits i garantiavtalet. Om det totala
priset är för högt, beräknas lämpligt belopp baserat på marknadsvärdet på det som har levererats.

Ingen ersättning  ska  betalas  av den  konsument  som utnyttjat  sin  ångerrätt  om dennes  uttryckliga
begäran inte har mottagits av garanten enlighet med denna artikel. 

Utövandet av ångerrätten innebär ett slut på parternas skyldighet att genomföra garantiavtalet. 
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11. PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som säljaren samlar in om kunden inom ramen för försäljningen är föremål för
automatiserad behandling för vilken säljaren är den enda som definierar medel och syfte och är som
sådan ansvarig för denna behandling i den mening som avses i artikel 3.4 i andorransk lag 15/2003 av
den 18 december 2003 kvalificerade som skydd av personuppgifter.

Kunden är välkommen att ta del av vår Integritetspolicy ochCookiepolicy för att ta reda på under vilka
förhållanden personuppgifter behandlas och lagras av säljaren.

12. FORCE MAJEURE

I händelse av Force Majeure som resulterar i ett definitivt hinder för gäldenären upphör garantiavtalet
automatiskt och parterna befrias från sina skyldigheter.

I händelse av att Force Majeure utgör ett tillfälligt hinder, upphävs fullgörandet av förpliktelsen såvida
inte den resulterande förseningen motiverar uppsägning av garantikontraktet.

Omöjlighet  att  fullgöra  en avtalsenlig förpliktelse  från en part  frigör  denna part  från vederbörligt
belopp när det härrör från ett fall av Force Majeure och det är slutgiltigt, såvida inte denne har gått
med på att göra det eller att han har fått formell uppsägning.

13. RUBRIKER

Rubrikerna som används i garantiavtalet tillhandahålls endast för enkelhets skull och bör inte bidra till
att påverka innebörden eller strukturen i villkoren i garantiavtalet.

I händelse av svårighet med tolkningen mellan någon av rubrikerna som visas i klausulen och någon
av klausulerna kommer rubrikerna att förklaras obefintliga.

14. GILTIGHET

Om en eller flera bestämmelser i garantiavtalet har förklarats ogiltiga, oskrivna eller inte verkställbara
med tillämpning av en lag, en förordning eller efter ett slutgiltigt beslut av en behörig domstol måste
detta  eller  dessa  villkor  betraktas  som  avskiljbara  från  garantikontraktet.  Övriga  bestämmelser  i
garantiavtalet  ska  anses  vara  giltiga  och  ska  förbli  i  kraft  om  inte  en  av  parterna  visar  att  den
annullerade bestämmelsen är nödvändig och avgörande utan vilken den inte skulle ha ingått avtal.

15. TOLERANSER
Den omständigheten att en av parterna inte har gjort gällande att den andra parten har åsidosatt någon
av  sina  skyldigheter  enligt  avtalet  kan  inte  tolkas  som  ett  avstående  från  fullgörandet  av  den
omtvistade skyldigheten i avsaknad av en preskriptionsregel.

16. TILLÄMPLIG LAG

Nuvarande Garantiavtal är underställt andorransk lag. 
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Det erinras emellertid om att enligt artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593
/  2008  av  den  17  juni  2008  (Rom  I)  kan  valet  av  andorransk  lag  inte  frånta  den  europeiska
konsumenten det skydd som ges genom de tvingande bestämmelser som det inte kan avtalas om och
som skulle vara tillämpligt i avsaknad av en avtalsrättslig definition av tillämplig lag.

17. MEDLING

I enlighet med artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21
maj 2013 informeras du om möjligheten att gå in på ODR-plattformen (Online Dispute Resolution),
som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och är tillgänglig på följande adress:  Tvistlösning
online.
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