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4 life premium garancija na pnevmatike

Servisna mreža Point S vam nudi brezplačno enoletno kasko zavarovanje na 
pnevmatike.

O ZNAMKI POINT S

Point S je vodilna mreža neodvisnih vulkanizerjev in serviserjev, ki nudi širok nabor storitev s področja vzdrževanja vozil in 
vulkanizerstva: nakup, menjavo in hrambo pnevmatik, optično nastavitev podvozja, preventivne preglede vozila in popoln servis 
vozila z garancijo. 
Glavno vodilo centrov Point S se skriva v sloganu: Odmislite stres pridite v Point S.
V Point S Slovenija vam preko pooblaščenih partnerjev na različnih lokacijah zagotavljamo vrhunsko storitev in najboljše proizvode številnih 
blagovnih znamk pnevmatik in platišč.

AKTIVACIJA GARANCIJE V TREH KORAKIH

Pogoj za sodelovanje v Point S garanciji je nakup in montaža štirih pnevmatik za osebna ali SUV vozila pri pooblaščenem partnerju Point S. 

Aktivacija garancije v treh korakih.
1. Aktivirajte garancijo na spletnem mestu www.point-s.si zavihek - premium garancija
2. Skenirajte ali fotografirajte račun za pnevmatike in naložite datoteko s sliko. Vse informacije, potrebne za  
 registracijo, morajo biti vnešene in oddane na spletnem mestu v roku 15 dni po montaži pnevmatik.
3. Po elektronski pošti boste prejeli potrdilo o vaši registraciji in tako boste lahko koristili garancijo Point S.

Garancija velja za proizvajalce pnevmatik: Point S, Toyo, Michelin, Continental, Pirelli, Fulda, Sava, Goodyear, Dunlop, Zetex.

Point S garancija omogoča enoletno garancijo in krije škodo in okvare, ki so posledica napak v proizvodnji ali v materialu ter 
nepopravljive škode na pnevmatiki, ki je nastala kot posledica normalne uporabe cest.

KAJ STORITI V PRIMERU POŠKODOVANE PNEVMATIKE?

V primeru nepričakovane poškodbe pnevmatike se dogovorite za termin pri pooblaščenem partnerju Point S. Na dogovorjen termin prinesite 
pnevmatiko in predložite potrdilo Point S garancije.
Partner Point S bo preveril poškodovano pnevmatiko in jo v primeru manjše poškodbe popravil v primeru, da popravilo ni mogoče vam bo 
pnevmatiko zamenjal. 
Zastopnik Point S Slovenija bo v primeru upravičenega garancijskega zahtevka zamenjal oziroma odobril enkratno zamenjavo največ dveh 
pnevmatik.
Strošek montaže in uravnoteženja, ki je nastal zaradi zamenjave pnevmatik/e zaradi garancijskega zahtevka, nosi uporabnik.

Več o pogojih zavarovanja si lahko preberete na spletni strani www.point-s.si


