GWARANCJA OPONY PLUS
AD TYRES INTERNATIONAL SLU, spółka prawa andorskiego, forma spółki societat limitada
unipersonal o kapitale 1 000 000 euro, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek (RCS) w Andorze
pod numerem 16339, z siedzibą pod adresem Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici
Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Księstwo Andory), e-mail:
cm@adtyre.com, tel.: +376 810 888 (zwana dalej „Gwarantem”) oferuje jako usługę dodatkową do
sprzedaży opon gwarancję handlową, której warunki i zasady są określone w dalszej części.

1. DEFINICJE
Potwierdzenie odbioru

definicja określona w Artykule 1 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Klient ubezpieczony

oznacza Klienta sklepu internetowego (Strony), który wybrał usługę
Gwarancja Opony Plus jednocześnie z zakupem Opony.

OWS

skrót oznacza ogólne warunki sprzedaży.

Klient

oznacza każdego konsumenta będącego klientem Gwaranta niezależnie
od tego, czy korzysta z Gwarancji Opona Plus czy nie.

Konsument

oznacza każdą osobę fizyczną działającą w celach innych niż
prowadzona przez nią działalność handlowa, produkcyjna,
rzemieślnicza, rolnicza czy prowadzona w ramach wolnego zawodu.

Umowa Gwarancyjna

definicja określona w Artykule 2.

Termin odstąpienia od definicja określona w Artykule 10.
umowy
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Siła wyższa

oznacza zdarzenie niepodlegające kontroli przez stronę zobowiązaną;
którego nie dało się racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania
umowy; którego skutków nie dało się uniknąć przez zastosowanie
odpowiednich środków; które uniemożliwia stronie zobowiązanej
dopełnienie zobowiązania.

Gwarant

oznacza firmę AD TYRES INTERNATIONAL SLU, której dane
kontaktowe są podane we wstępie.

Opona

oznacza oponę sprzedawaną przez Gwaranta na Stronie internetowej.

Strona

oznacza stronę internetową Gwaranta dostępną pod adresem URL
oponylider.pl.

Osoba posiadająca
prawo odstąpienia od
umowy

definicja określona w Artykule 10.

2. PRZEDMIOT UMOWY
Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową Gwarancyjną”) ma na celu określenie zasad i warunków
funkcjonowania usługi Gwarancja Opony Plus.
Gwarancja Opony Plus jest „gwarancją handlową” w rozumieniu art. 2.12 i 17 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych
aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę
2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE.
Niniejszą Gwarancją Opony Plus Gwarant zobowiązuje się na określonych dalej warunkach do tego,
że Opony kupione przez Klienta ubezpieczonego mają wytrzymałość większą niż spodziewana dla
zwykłego użytku, w zakresie ryzyka pęknięcia i wybrzuszenia.
Gwarancje ustawowe dotyczą w zasadzie niezgodności Opon w przypadku ich zwykłego użytkowania
zgodnie z przeznaczeniem. Jednak gwarancje te rzadko dają Klientowi możliwość wymiany Opony
w przypadku przebicia lub wybrzuszenia.
Niniejsza Gwarancja Opony Plus daje Klientowi ubezpieczonemu szerszą ochronę obejmującą
przebicie lub wybrzuszenie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie Gwarancyjnej
z wyłączeniem opisanych przypadków. Inaczej mówiąc, Gwarancja Opony Plus działa jak
rozszerzenie zakresu gwarancji ustawowych na rzecz Klienta ubezpieczonego.
Należy zwrócić uwagę, że Gwarancja Opony Plus nie jest produktem ubezpieczeniowym, ponieważ
nie ubezpiecza Klienta ubezpieczonego na wypadek ryzyka niepowiązanego z poziomem
wytrzymałości opon, który Gwarant zobowiązuje się zapewnić Klientowi. Niezależnie od wykupienia
niniejszego Gwarancji Opony Plus Klient ubezpieczony może wykupić w firmie ubezpieczeniowej
odpowiednie ubezpieczenie obejmujące takie ryzyko (wandalizm, wypadek itp.).
Niniejsza Umowa Gwarancyjna jest dostępna na Stronie internetowej i jest przekazana Klientowi
ubezpieczonemu na trwałym nośniku jako załącznik Potwierdzenia odbioru, o którym mowa w OWS.
Umowę Gwarancyjną uznaje się za zawartą począwszy od daty wydania Potwierdzenia Odbioru.
Gwarant zapewnia zachowanie pisma stwierdzającego zawarcie Umowy Gwarancyjnej przez okres 10
lat liczony od jej zawarcia. Klient ubezpieczony może uzyskać dostęp do zarchiwizowanej Umowy
Gwarancyjnej na wniosek skierowany do Gwaranta (https://www.oponylider.pl/kontakt).
Klient ubezpieczony jest poinformowany, że zawarcie Umowy Gwarancyjnej nakłada na niego
obowiązek zapłaty ceny na rzecz Gwaranta.

3. PRZYPOMNIENIE POZOSTAŁYCH GWARANCJI PRAWNYCH
Niezależnie od tego, czy Klienta wykupuje Gwarancję Opony Plus czy nie, spółka AD TYRES
INTERNATIONAL SLU jest zobowiązana do udzielenia stosownych gwarancji prawnych.
Dlatego każdy Klient ma prawo do bezpłatnego zgłoszenia Gwarantowi niezgodności wyrobów.
Jednocześnie wykupienie usługi Gwarancja Opony Plus nie ma wpływu na te działania.
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4. WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI
Gwarancja Opony Plus ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży prowadzonej przez Gwaranta na
Stronie internetowej Opon(y) na rzecz Klienta ubezpieczonego, który zamówił Gwarancję Opony Plus
i uiścił odpowiednią cenę wraz za zakupem Opon(y).
Z zakresu stosowania niniejszej Gwarancji Opony Plus są wyłączone:




sprzedaż produktów innych niż opony lub dostawa wszystkich usług przez Gwaranta na rzecz
Klienta ubezpieczonego;
każda sprzedaż na Stronie internetowej Opon(y) Klientom, którzy nie zamówili / nie opłacili
Gwarancji Opony Plus jednocześnie z zamówieniem przedmiotowej(-ych) Opon(y).
dowolna opona, której cena jednostkowa jest większa niż 670 PLN, w tym podatek.

Zwracamy uwagę, że wykupienie Gwarancji Opony Plus do zamówienie dotyczy wyłącznie Opon
ujętych w tym zamówieniu, a nie wszystkich zamówień przeszłych lub przyszłych, które nie były lub
nie będą objęte własną i odrębną Gwarancją Opony Plus.

5. CENA
Cena Gwarancji opony Plus jest obliczana na bazie opłaty wynoszącej czternaście złotych
i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy (14,99 PLN brutto) za oponę i ma zastosowanie do wszystkich
Opon z tego samego zamówienia.
Z wyjątkiem przypadku, gdy zamówienie zawiera jedną lub więcej Opon o cenie wyższej niż 670 PLN
wraz z podatkiem (patrz artykuł 4), Beneficjent nie może częściowo zastosować Gwarancji Opony
Plus na Opony figurujące w zamówieniu. Jeśli Beneficjent chce, aby Gwarancja Opony Plus
obejmowała tylko określone Opony w zamówieniu, musi złożyć kilka oddzielnych zamówień.
Artykuł 6 Ogólnych Warunków Sprzedaży ma zastosowanie do ceny Gwarancji Opony Plus.

6. ZAKRES TERYTORIALNY
Niniejsza Gwarancja Opony Plus ma zastosowanie do opon dostarczonych na terytorium Polski.

7. CZAS TRWANIA
Niniejsza Gwarancyjna Opony Plus jest udzielana na okres od dnia zawarcia umowy do czasu
ewentualnej wymiany Opony objętej gwarancją z powodu wady objętej Gwarancją Opony Plus
zgodnie z art. 8 niniejszej Umowy Gwarancyjnej, w okresie nie dłuższym niż rok. Inaczej mówiąc,
Gwarancja Opony Plus kończy się w momencie wystąpienia pierwszego z powyższych dwóch
przypadków: bądź wymiany gwarantowanej Opony, bądź po upływie roku.
Termin ten nie podlega odwołaniu i żadna ze stron nie może wcześniej rozwiązać Umowy
Gwarancyjnej z powodu innego niż przewidziane prawem lub z powodu wykonania przez Klienta
prawa do odstąpienia od umowy.
W przypadku wymiany Opony objętej gwarancją Klient ubezpieczony może wykupić nową
Gwarancję Opony Plus na wymienioną oponę.
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Czas trwania określony w niniejszym artykule nie jest automatycznie przedłużany.
Jakakolwiek korzyść dowolnie udzielona Klientowi ubezpieczonemu przez Gwaranta po wygaśnięciu
czasu trwania umowy określonego w niniejszym artykule nie może być uznawana z kontynuację
realizacji niniejszej Umowy Gwarancyjnej.

8. TREŚĆ GWARANCJI
Zgodnie z niniejszą Gwarancją Opony Plus Klient ubezpieczony ma prawo do otrzymania jednej (1)
wymiany Opony w przypadku pęknięcia lub wybrzuszenia, do którego doszło po dostarczeniu Opony,
wynikającego bezpośrednio z wady wewnętrznej danej Opony świadczącej o niższym poziomie
wytrzymałości w porównaniu do poziomu zapewnianego przez Gwaranta zgodnie z niniejszą
Gwarancją Opony Plus.
Niniejsza Gwarancja Opony Plus nie obejmuje pęknięć lub wybrzuszeń wynikających bezpośrednio
z przyczyny zewnętrznej do gwarantowanej Opony, w szczególności:


błąd lub poważne zaniedbanie Klienta ubezpieczonego lub osoby trzeciej (wobec Gwaranta,
osób upoważnionych lub partnerów) w trakcie montażu lub innych działań prowadzonych
przy Oponie(Oponach);



wypadek drogowy;



akt wandalizmu lub inne celowe działanie Klienta ubezpieczonego lub osoby trzeciej;



wada mechaniczna pojazdu;



pożar, wybuch lub bezpośrednie wystawienie na działanie wszelkich towarów
niebezpiecznych w rozumieniu umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych(ADR);



w przypadku wystąpienia siły wyższej;

Wymiana Opony jest realizowana przez przyznanie Klientowi ubezpieczonemu kodu promocyjnego,
dzięki któremu może bezpłatnie zamówić taką samą Oponę, a w razie jej niedostępności - Oponę
przynajmniej tego samego rodzaju.
Koszty dostawy Opony na wymianę ponosi Klient ubezpieczony.

9. WYKORZYSTANIE GWARANCJI
Aby skorzystać z Gwarancji Opony Plus, Klient ubezpieczony musi złożyć odpowiedni wniosek przez
swoje konto na Stronie internetowej Gwaranta. Do wniosku należy załączyć zdjęcia uszkodzeń
Opon(y).
Po otrzymaniu wniosku Gwarant ma dziesięć (10) dni na rozpatrzenie sprawy i powiadomienie
Klienta ubezpieczonego o wynikach swojej analizy.
W razie stwierdzenia wady objętej Gwarancją Opony Plus Gwarant w terminie trzech (3) dni
liczonych od określonego wyżej terminu na rozpatrzenie wniosku dostarcza Klientowi
ubezpieczonemu kod promocyjny, dzięki któremu Klient ubezpieczony może bezpłatnie zamówić
Oponę(-ny) na wymianę.
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W przypadku wady nieobjętej niniejszą Gwarancją Opony Plus Gwarant przekazuje Klientowi
ubezpieczonemu pismo z odmową wymiany opon w terminie trzech (3) dni liczonych od upływu
określonego wyżej terminu na rozpatrzenie wniosku

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo do dostąpienia od umowy („Osoba posiadająca prawo odstąpienia”) należy do:


Klienta Konsumenta, jeśli Umowa Gwarancyjna jest zawarta na odległość, telefonicznie lub
poza siedzibą;



Klienta Przedsiębiorcy, jeśli Umowa Gwarancyjna jest zawarta poza siedzibą, gdy przedmiot
Umowy nie wchodzi w zakres głównej działalności Klienta Przedsiębiorcy, a liczba
zatrudnionych przez niego osób jest równa lub niższa niż 5.

Osoba posiadająca prawo odstąpienia ma czternaście (14) dni (dalej „Termin Odstąpienia od umowy”)
na wykonanie swojego prawa odstąpienia bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji ani
ponoszenia kosztów innych niż te, o których mowa w niniejszym artykule.
Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna bieg w momencie zawarcia Umowy Gwarancyjnej.
Dzień zawarcia Umowy Gwarancyjnej nie jest liczony do Terminu Odstąpienia. Termin Odstąpienia
od umowy zaczyna bieg od pierwszej godziny pierwszego dnia i kończy się po upływie ostatniej
godziny ostatniego dnia Terminu Odstąpienia. Jeżeli Termin Odstąpienia upływa w sobotę, niedzielę
lub dzień wolny od pracy, zostaje on przedłużony do następnego dnia roboczego.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Osoba posiadająca prawo odstąpienia informuje Gwaranta
o swojej decyzji odstąpienia przez wysłanie Gwarantowi przed upływem terminu Odstąpienia
należycie wypełnionego formularza dostępnego tutaj z jasno i jednoznacznie wyrażoną wolą
odstąpienia od umowy na adres (https://www.oponylider.pl/kontakt). Koszt wykazania prawa
odstąpienia od umowy ponosi Osoba posiadająca prawo odstąpienia.
W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy Gwarant zwraca Osobie posiadająca prawo
odstąpienia całość wpłaconych kwot. Zwrot następuje bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu
czternastu (14) dni liczonych od daty poinformowania Gwaranta o decyzji odstąpienia od umowy
przez Osobę posiadająca prawo odstąpienia.
Gwarant zwraca kwotę przy zastosowaniu środka płatności użytego przez Osobę posiadająca prawo
odstąpienia przy dokonaniu ostatecznej płatności, chyba że Osoba posiadająca prawo odstąpienia
wyrazi jednoznaczną zgodę na użycie przez Gwaranta innego środka płatności pod warunkiem, że nie
spowoduje to obciążenia Osoby posiadającej prawo odstąpienia od umowy dodatkowymi kosztami.
Jeśli Osoba posiadająca prawo odstąpienia chce, aby wykonanie Gwarancji Opony Plus zaczęło się
przed zakończeniem terminu odstąpienia od umowy, Gwarant przyjmuje jej jednoznaczny wniosek
złożony w sposób właściwy do umów zawieranych na odległość, a w przypadku umów zawartych
poza siedzibą – w wersji papierowej lub na trwałym nośniku danych.
Osoba posiadająca prawo odstąpienia korzystająca ze swojego prawa odstąpienia od Umowy
Gwarancyjnej, której realizacja już się rozpoczęła na wyraźne żądanie tej osoby przed upływem
terminu odstąpienia, zapłaci Gwarantowi kwotę odpowiadającą usłudze już dostarczonej do momentu
zgłoszenia decyzji o odstąpienia od umowy. Kwota ta jest proporcjonalna do całkowitej ceny usługi
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określonej w Umowie Gwarancyjnej. Jeżeli łączna cena jest nadmierna, proporcjonalna kwota
obliczana jest na podstawie wartości rynkowej dostarczonej usługi.
Konsument, który skorzystał ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, nie ponosi żadnych
kosztów, jeśli jego wniosek nie został przyjęty przez Gwaranta zgodnie z niniejszym Artykułem.
Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy kończy zobowiązania stron do wykonania Umowy
Gwarancyjnej.

11. DANE OSOBOWE
Dane osobowe Klienta gromadzone przez Sprzedającego w ramach Sprzedaży podlegają
automatycznemu przetwarzaniu. Tylko Sprzedający określa środki i cel przetwarzania, w związku
z tym odpowiada za to, aby dane były przetwarzane zgodnie z art. 3.4 andorskiej ustawy 15/2003
z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ochrony danych osobowych.
Klient powinien się zapoznać z Zasadami zachowania poufności i zasadami używania plików cookies
umieszczonymi na Stronie. W tekstach opisane są zasady i warunki wykorzystywania
i przechowywania danych osobowych przez Sprzedającego.

12. SIŁA WYŻSZA
W przypadku działania Siły Wyższej, w wyniku której strona zobowiązana nie będzie mogła
ostatecznie dopełnić zobowiązań, Umowa Gwarancyjna jest zgodnie z prawem rozwiązana, a strony są
zwolnione ze zobowiązań.
W przypadku działania Siły Wyższej, w wyniku której doszło do czasowej niemożności dopełnienia
zobowiązania, zobowiązanie jest zawieszone, chyba że wynikające z tego opóźnienie uzasadnia
rozwiązanie Umowy Gwarancyjnej.
Niemożność wykonania zobowiązania umownego przez jedną ze stron w przypadku Siły Wyższej
zwalnia tę stronę do należnej wysokości i jest ostateczna, chyba że Strona zgodziła się dopełnić
zobowiązania lub już wcześniej została wezwana.

13. TYTUŁY
Tytuły używane w Umowie Gwarancyjnej są użyte tylko dla zachowania przejrzystości i nie powinny
nadawać sensu lub struktury postanowieniom Umowy Gwarancyjnej.
W razie trudności w interpretacji któregokolwiek z tytułów na początku postanowień czy w samych
postanowieniach, tytuły należy uznać za nieistniejące.

14. SKUTECZNOŚĆ
Jeśli jedno lub więcej postanowień Umowy Gwarancyjnej zostanie uznane za niebyłe, nienapisane lub
bezzasadne zgodnie z ustawą, rozporządzeniem lub w wyniku ostatecznej decyzji właściwego organu
wymiaru sprawiedliwości, to postanowienie należy uznać za wyłączone z Umowy Gwarancyjnej. Inne
postanowienia Umowy Gwarancyjnej będą uznawane za ważne i pozostaną obowiązujące, chyba że
jedna ze Stron wykaże, że usunięte postanowienie miało charakter decydujący i zasadniczy tak, że bez
niego umowa nie byłaby zawarta.
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15. DOPUSZCZALNOŚĆ
Fakt, że jedna ze stron nie podniosła kwestii niedopełnienia przez drugą stronę któregokolwiek ze
zobowiązań wynikających z Umowy, nie może być rozumiany jako rezygnacja z wykonania danego
zobowiązani, ponieważ nie ma terminu przedawnienia.

16. OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO
Niniejsza umowa gwarancyjna jest regulowana przepisami prawa andorskiego.
Przypominamy jednak, że zgodnie z art. 6.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. (tzw. Rzym I), wybór prawodawstwa andorskiego nie pozbawia
europejskiego konsumenta ochrony zapewnionej przez przepisy wymuszające, których nie można
wyłączyć, a które miałyby zastosowanie także w przypadku braku wskazania w umowie
obowiązującego prawodawstwa.

17. MEDIACJA
Zgodnie z art. 14.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja
2013 r. konsument jest informowany o możliwości skorzystania z internetowego systemu
rozstrzygania sporów konsumenckich (platforma ODR) opracowanego przez Komisję Europejską
i dostępnego pod adresem: Internetowe rozstrzyganie sporów.
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