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APOLLO TRUCK- EN BUSBANDEN
SCHADEGARANTIE
Additionele truck- en busbanden schadegarantie op specifieke uitwendige beschadigingen, uitsluitend van toepassing op Apollo truck- en busbanden in 22,5 inch mate die
in Europa worden verkocht.
• De algemene verkoop- en garantievoorwaarden tussen partijen blijven
van kracht: deze garantie is een aanvulling op de bestaande algemene
garantie.
• Deze aanvullende garantie geldt voor alle 22,5 inch Apollo truck- en
busbanden die worden verkocht en geleverd op de vervangingsmarkt.
• Deze garantie geldt alleen wanneer de band onbruikbaar is (niet kan
worden gerepareerd volgens algemeen aanvaarde normen).
• De garantie geldt alleen voor 22,5 inch Apollo truck- en busbanden en
slechts tot 50% van de profieldiepte in nieuwstaat of 24 maanden vanaf
de datum van aankoop, afhankelijk van welke zich het eerste voordoet.
• Geldt alleen voor 22,5 inch Apollo truck- en busbanden die zijn verkocht
aan een eindgebruiker op de vervangingsmarkt gedurende de periode
van 01-04-2020 tot en met 31-12-2020 en waarvan de aankoop kan
worden aangetoond middels een geldige (originele) aankoopfactuur.
• Als de band in aanmerking komt voor deze garantie en wanneer deze
wordt toegekend door een truckbandenspecialist van Apollo, dan wordt
de band waarover een klacht is ingediend vervangen door een nieuwe
band pro rata. Een vervanging onder garantie kan niet worden
gecombineerd met andere aanbiedingen.
• Verlies van tijd, ongemakken, uitval van het voertuig of gevolgschade
vallen niet onder deze voorwaarden. Alle kosten gerelateerd aan
demontage en montage van een band, waaronder ventielen, balanceren,
pechhulp en slepen worden niet gedekt door deze garantie. De
gebruiksduur of veroudering en slijtage wordt bepaald door
truckbandenspecialisten van Apollo. Hun bevindingen zijn bindend en
vormen de enige basis voor de uitvoering van de garantievoorwaarden.

Additionele garantie:
Deze additionele garantie is onze toezegging van vervanging/vergoeding
onder bepaalde voorwaarden. Dit geldt voor alle 22,5 inch Apollo
truck- en busbanden die worden gebruikt in de omstandigheden
waarvoor de band specifiek is ontwikkeld en waarvoor het gebruik
oorspronkelijk is bedoeld, en die geen tekenen vertonen van aanwijsbare
fabricagegebreken.
DEZE VOORWAARDEN GELDEN NIET ALS GARANTIE DAT UW BAND
NIET DEFECT RAAKT OF ONBRUIKBAAR WORDT IN GEVAL VAN
VERWAARLOZING OF MISBRUIK OP ELKE WIJZE.

Ontvankelijkheid:
Deze additionele garantie geldt alleen voor de initiële koper van de
binnen de garantie vallende Apollo truck- en busbanden en is niet
overdraagbaar aan derden. Bovendien is deze alleen geldig voor banden
gekocht bij een erkende dealer. Elke band die niet is voorzien van een
uniek Apollo-serienummer op de zijkant van de band valt buiten de
dekking van deze voorwaarden.

Basisdekking:
De basisdekking onder deze aanvullende garantie dekt alle 22,5 inch
Apollo truck- en busbanden en is van toepassing op verkooptransacties
gedaan op of na 01-04-2020 tot en met 31-12-2020. Deze polis is geldig
voor een periode van 24 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van de band. De garantie is niet van toepassing wanneer het
bewijs van aankoop niet beschikbaar is.

Beschikbare maten
Maat

Gebruikssegment

Naam band

13 R 22.5

Gemengd

EnduTrax MA

13 R 22.5

Gemengd

EnduTrax MD

295/80 R 22.5

Regionaal

EnduRace RA HD

295/80 R 22.5

Regionaal

EnduRace RD

• Ernstige schade veroorzaakt door werkomstandigheden (uitsluitend van
toepassing als de band in kwestie is ingezet in de juiste bedrijfsomstandigheden, zie technische gegevens Apollo truck- en busbanden).
• Band beschadigt als gevolg van botsing.
• Niet te repareren lek.

295/80 R 22.5

Regionaal

EnduTrax MA

295/80 R 22.5

Regionaal

EnduTrax MD

315/70 R 22.5

Regionaal

EnduRace RA

315/70 R 22.5

Regionaal

EnduRace RD

Uitsluitingen:

315/80 R 22.5

Regionaal

EnduRace RA

•
•
•
•

315/80 R 22.5

Regionaal

EnduRace RD

315/80 R 22.5

Gemengd

EnduTrax MA

315/80 R 22.5

Gemengd

EnduTrax MD

385/55 R 22.5

Regionaal

EnduRace R Front

385/55 R 22.5

Regionaal

EnduRace RT

385/65 R 22.5

Regionaal

EnduRace R Front HD

385/65 R 22.5

Regionaal

EnduRace RT HD

385/65 R 22.5

Gemengd

EnduTrax MA HD

Inbegrepen:

•
•
•
•

Bandschade als gevolg van overbelasting.
Schade door te hoge of te lage bandenspanning.
Schade als gevolg van onjuiste plaatsings-/montageprocedures.
Onregelmatige of snelle slijtage die rechtstreeks verband houdt met
mechanische problemen en/of onjuiste geometrie-instellingen op enig
onderdeel van de totale voertuigconfiguratie inclusief getrokken
voertuig.
Onjuiste opslag en weergerelateerde schade.
Elke vorm van vandalisme, ongeacht de ernst.
Kosten voor repatriëring, persoonlijk letsel en materiële schade en
montagekosten.
Onjuiste montage en ongepast gebruik of misbruik.
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