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مشمول جبران خسارت حل ساخت تایر امراز فنی ناشی ل شکااتائید رت صودر  تاریخ تولید به مدت پنج سال از ت پیرلیمحصوال

 .می باشند

میلیمتر تایرهای  1.6برای تایرهای سواری (TWI)رسیدن آج باقیمانده به شاخص کارکرد  و یا %70تایرهایی با کارکرد باالی 

 مشمول خسارت نمی باشند.، میلیمتر  2.4وانتی 

 یا روکش شده باشند مشمول خسارت نمی باشند.  کلیه تایرهایی که توسط مصرف کننده تعمیر و

 تایرهایی که شماره سریال شان مخدوش می باشد مشمول خسارت نمی باشند.

بوده و مصرف کننده با ارد  مرجع رسیدگی به خسارت تایرهای مرجوعی، آیین نامه جبران خسارت تایر موجود در اداره استاند

 .مطابق دستورالعمل رسیدگی به شکایت عمل می نماید www.foumantyre.comمراجعه به نماینده فروش و سایت 

ذا درنگهداری صحیح آن دسته از عیوبی که بدلیل استفاده نادرست و یا عیوب سرویس شناخته شده اند مشمول خسارت نبوده  ل

 تایر کوشا بوده و به منظور افزایش طول عمر تایر و کاهش مصرف سوخت فشار باد تایر خود را ماهی یکبار کنترل نمایید.

 به شرح ذیل می باشند:مصرف نادرست شامل خسارت نیستند  دلیله عیوبی که ب برخی از

 برخورد با شی تیز که منجر به شکستگی نخهای تایر از داخل شده باشد.  تورم دیواره یا بالج ناشی از ضربه و 

 . حرکت تایر روی کم بادی و یا پنچری 

 ھب رس ر،کست ر،کمب:  دمانن رخچ ییازوا طغل میظتن ، فمختل یاھورمح در اھرتای ودننب ورمح مهاز  ناشیت شکاالم اتما 

 اھ رتای ھیرو ھناحیت در خوایکن رغی شسایرف بجوم مگیھ ھک اهخرچ (toe-out) رونبی ھبر سو  (toe-in) لخدا

 ود.میش

 و ینگر از خاصی ھناحی یک در ربیشت ریگیدر بجوم ھک دار(تاب رخچ ھ)کاس دارتاب درام دمانن:  ودروخ زمرت مسیست بیراخ 

 رمز.ت دنش لقف یا و ودمیش رتای از ھناحی نماھ ربیشت ضعیوم شسای بجوم رما نیا و دهش رخچ ھکاس با رتای

 دون)ب ورتایلی لمث ستید لسایو از دهستفاا با ینگر روی رب رتای بنص ھنتیج در سبلوتی یاھ رتای ھقطو ھناحی دنش خمیز 

 درار(. ینگر هستگاد کمک

  اثر برخورد با اشیاء تیز و برنده، موانع و دست انداز ویا گودال های خیابان  یا دیواره تایر در آسیب دیدگی و برش آج

 و جاده حین رانندگی. 

 اردستانداینگ غیر روی رتایر بر نصب  آسیب های ناشی از. 

 هرگونه آسیب ناشی از تماس با مواد شیمیایی و نفتی. یا خوردگی و 

  قسمت آج میانی تایر و همچنین پله کردن آج تایر ناشی از یک طرفه تایر و یا سایش  غیر یکنواخت وسایش های

 هرگونه نقص فنی در جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو. تنظیم نبودن باد یا تنظیم نبودن محورها و یا

 باالی لبه رینگ و دیواره تایر ناشی از کم بادی شدید، حمل بار اضافه و حرکت ناگهانی  ایجاد ترک در شکستگی و یا

 پی. ای پی درو دریفته

 د:یر محاسبه می شوز مطابق فرمولرت خساان میز، معیوب مورد تاییدی تایرهاای بر

 رت الستیکمبلغ خسا =قیمت خرید   -درصد سایش آج الستیک(  x)قیمت خرید 

 

طی مدت  خسارتجبران  و تعیین وضعیت تایر معیوب و تایر قابل اجرا نمی باشد %70ی های باالاین فرمول برای کارکرد توجه:

برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت  انجام خواهد شد.زمان قید شده در دستورالعمل رسیدگی و پاسخگویی به شکایات 

www.foumantyre.com .مراجعه نمایید  

http://www.foumantyre.com/

