
ZEKERHEID IN UW
DAGELIJKS LEVEN

Garantievoorwaarden 

Omvang van de bandengarantie

Als er van 01-06-2016 tot en met 30-06-2017 een onherstelbare schade aan bovengenoemde banden ontstaat, vergoedt Michelin Nederland 
/ Belux 100% van de aankoopprijs die u heeft betaald, in de vorm van een tegoed aan de bandenspecialist  bij wie u de banden heeft  
gereclameerd.

De bandengarantie geldt voor banden waarvan het restprofiel op het hoogste punt nog minstens 50% bedraagt ten opzichte van profieldiepte 
van de vergelijkbare nieuwe band. Het DOT-nummer op de zijkant van de banden moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 0114.

 

Garantie

Er is sprake van garantie als de band onherstelbare schade heeft geleden (botsing tegen hindernissen, insnijdingen/perforaties door scherpe  
voorwerpen, schade door doorslippen etc.), en niet meer kan worden gebruikt. 

Uitgesloten van de garantie zijn schade door betrokkenheid bij een verkeersongeval, vandalisme, brand, diefstal en natuurrampen, of schade 
die is veroorzaakt door ondeskundig gebruik en het niet opvolgen van de instructies van Michelin betreffende belasting en bandenspanning. 
Informatie hierover vindt u op de website www.landbouw.michelin.nl / www.landbouw.michelin.be en in onze technische documentatie 2016 
voor landbouwbanden en banden uit het Compact Line gamma. 

Procedure

In het geval van schade vraagt u een reclamatieformulier aan via het emailadres agro-earthmover@michelin.com. De verantwoordelijke  
Michelin buitendienstmedewerker zal vervolgens contact met u opnemen en de verdere stappen met u doornemen.

Om gebruik te kunnen maken van de bandengarantie moet u het reclamatieformulier en een kopie van de factuur van de desbetreffende 
banden terugsturen naar Michelin. De aankoopprijs wordt uitsluitend overgemaakt als er terecht sprake is van garantie om de hoogte van het 
tegoed te berekenen.

Uit de kopie van de factuur moet volkomen duidelijk en leesbaar het aantal banden, het bandenprofiel en de afmeting blijken  
(voorbeeld: 2 banden MICHELIN Power CL 400/80-24 162 A8 IND TL).

Vergoedingsregelingen

Na controle door de Michelin buitendienst en overdracht van de beschadigde band (voor zover is voldaan aan de bovengenoemde vereisten en er 
sprake is van onherstelbare schade) krijgt de bandenspecialist bij wie u de reclamatie wilt afhandelen, een vergoeding ter hoogte van 100% van de 
aanschafwaarde van de band(en).

Het tegoed plus btw krijgt u binnen 8 weken via uw bandenspecialist overgemaakt op uw IBAN, in het kader van het reclamatieproces.

Geldigheid

De garantie op banden geldt bij de aankoop van minstens 2 gelijke banden qua afmeting en profieltype uit het gamma MICHELIN Compact Line bij 
een bandenspecialist van uw keuze. De berekening wordt gebaseerd op de aankoopprijs die tussen u en de bandenspecialist is overeengekomen. 
De aankoop moet plaatsvinden van 01-06-2016 tot en met 31-08-2016 (factuurdatum) bij een bandenspecialist van uw keuze, gevestigd in 
Nederland, België of Groot Hertogdom Luxemburg. Compact Line banden, geleverd bij de originele uitrusting zijn hiervan uitgesloten. 
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(*Afmeting  11 LR 16 TL XM27 122 A8)

De bandengarantie geldt voor de volgende profielen en daarmee verbonden afmetingen:

MICHELIN en de grafische weergave van het Michelin-mannetje zijn eigendom van de Compagnie Générale des Etablissements Michelin. Michelin Nederland N.V., Huub van Doorneweg 2, 5151 DT, Drunen.  
N.V. Michelin Belux S.A., Brusselsesteenweg 494, bus 1, 1731 Zellik (Asse)

GARANTIE OP NIEUWE MICHELIN 

COMPACT LINE BANDEN

(1) Uitsluiting van garantie
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BibSteel All TerrainSchranklader

XMCLCompacte wiellader POWER CL

XMCLGraaflaad combinatie POWER CL

BibSteel Hard Surface Schranklader

Mobiele kraan

NIEUWE BANDEN MET BANDENGARANTIE 
ZEKERHEID IN UW DAGELIJKS LEVEN
Banden kopen zonder risico: Banden uit het gamma MICHELIN Compact Line zijn ontworpen om te voldoen aan de  
hoogste eisen van de klant. Desondanks kan er in het dagelijks leven veel met uw band gebeuren. Daarom biedt Michelin  
u bij de aankoop van banden uit het gamma MICHELIN Compact Line de garantie op banden, om het risico van uw  
bandenaankoop te beperken.

aReeds geldig vanaf de aankoop van 2 MICHELIN  
Compact Line banden  
a  100 % vergoeding van de aanschafwaarde in het geval  
van schade(1)   
a Eenvoudige afhandeling 

UW VOORDELEN

XFMobiele kraan

XMCL XM 47Verreiker POWER CL

VOORNAAMSTE GEBRUIK  
LOSSE ONDERGROND / TREKKRACHT

VOORNAAMSTE GEBRUIK  
HARDE ONDERGROND / SCHUURVASTHEID

VerreikerXZSLBibLoad Hard SurfacePOWER CL

NIEUW 

XZSL Compact wielladerBibLoad Hard SurfacePOWER CL

XZSLPOWER CL BibLoad Hard Surface Graaflaad combinatie 

1.     U koopt van 01-06-2016 t/m 31-08-2016 minstens 2 banden van het gamma MICHELIN Compact Line bij een dealer 
van uw keuze.

2.     Als tot en met 30-06-2017 een band onherstelbaar beschadigd raakt, vraagt u een reclamatieformulier aan via het 
emailadres agro-earthmover@michelin.com. 

3.      De buitendienstmedewerker die verantwoordelijk is in uw regio, neemt contact met u op en stemt met u de verdere 
procedure af.

4.    Indien er terecht sprake is van garantie, krijgt u een vergoeding via uw gebruikelijke bandenspecialist.

ZO EENVOUDIG IS HET OM DE GARANTIE OP BANDEN TE KRIJGEN:

4verhoogt u uw productiviteit 
4verlaagt u uw bedrijfskosten

4�vermindert u het risico op stilstand 
van het werk, veroorzaakt 
door banden 

4�verzekert u uw nieuwe banden 
door de kosteloze garantie op 
banden en zo profiteert u in    
geval van schade

Met banden uit het MICHELIN Compact Line gamma:

NIEUW 

NIEUW 
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