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Lūdzu saglabājiet šo karti un  
pirkšanas dokumentu kā  

Hakka garantijas apliecinājumu.

Trust the Natives.®

Pārdevēja nosaukums un zīmogs:  

Riepas modelis:   Riepas izmērs: 

Pirkšanas datums:  Automašīnas reģistrācijas Nr.: 

Hakka garantija ir spēkā šādiem Nokian ziemas riepu modeļiem, 
kas ir iegādāti laika periodā no 2017. gada 01. marta līdz 2018. gada 
28 februārim: 

Nokian Hakkapeliitta 8, Nokian Hakkapeliitta 9, Nokian Hakkapeliitta
R2, Nokian Hakkapeliitta 8 SUV, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian
Hakkapeliitta R2 SUV, Nokian Hakkapeliitta LT 2, Nokian Hakkapeliitta C3,
Nokian Hakkapeliitta CR3.

2017



Nosacījumi un ierobežojumi, kas attiecas uz Hakka garantiju:

• Riepai jābūt uzstādītai uz diska pareizi, ievērojot ETRO/STRO standartus
• Riepa nedrīkst būt pārslogota. Tajā jābūt pareizam gaisa spiedienam.
• Riepa tiek lietota normālos apstākļos. Garantija neattiecas, ja riepas tiek 

izmantotas auto sportā, uz glābšanas dienesta, neatliekamās medicīniskās 
palīdzības vai tiem līdzīga autotransporta.

• Hakka garantija ir spēkā  1 (vienu) gadu no pirkšanas brīža. Protektora dzi-
ļums nedrīkst būt mazāks par 4 mm.  Garantija ir derīga tikai tai automašī-
nai , kas ir norādīta Hakka garantijas kvītī.

• Vandālisma un zādzības gadījumi neattiecas uz šo garantiju.
• Hakka garantija nesedz disku bojājumus un citus tiešus vai netiešus bojāju-

mus.
• Garantija nesedz radžu vai radžu radītus bojājumus.
• Nekas no šeit uzskaitītajiem nosacījumiem nedrīkst tikt izmantots,  

lai ierobežotu pircēja likumiskās tiesības.

Hakka garantija ir spēkā šādiem Nokian ziemas riepu modeļiem, kas ir iegādāti 
laika periodā no 2017. gada 01. marta līdz 2018. gada 28 februārim:

Nokian Hakkapeliitta 8, Nokian Hakkapeliitta 9, Nokian Hakkapeliitta R2, Nokian 
Hakkapeliitta 8 SUV, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Hakkapeliitta R2 SUV, Nokian 
Hakkapeliitta LT 2, Nokian Hakkapeliitta C3, Nokian Hakkapeliitta CR3.

Hakka garantija - atlīdzība riepas  
bojājuma gadījumā.

Lūdzu saglabājiet šo karti un  
pirkšanas dokumentu kā Hakka garantijas 

apliecinājumu. 

Nokian Hakkapeliitta riepas ir izstrādātas speciāli ziemeļu reģionam, 
lai nodrošinātu drošu braukšanu jebkuros laika un ceļa apstākļos. 
Hakka garantija ir bezmaksas ieguvums mūsu klientiem, kas palīdzēs 
atgriezties Jums uz ceļa, ja gadīsies kāds nepatīkams pārsteigums.

Ja riepa, kas ir pareizi uzstādīta, normālas lietošanas laikā nejauši 
tiks sabojāta, tā tiks bez maksas aizstāta ar jaunu riepu jebkurā 
no Nokian riepu mazumtirdzniecības vietām, kas piedalās Hakka 
garantijas programmā Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā.

Kas ir jādara, ja riepa ir bojāta: 

•  Klients nogādā riepu uz kuru attiecas Hakka garantija un pirkumu aplieci-
nošu dokumentu  pie Nokian riepu mazumtirgotāja. Mazumtirgotājs pārlie-
cinās vai Hakka garantija joprojām ir spēkā.  Ja riepa atbilst visiem Hakka 
garantijas nosacījumiem, mazumtirgotājs bojātās vietā izsniedz jaunu at-
bilstošu Nokian Hakkapeliitta produktu.

•  Klients ir atbildīgs, par visām riepu maiņas izmaksām.
•  Pārdevējs vai mazumtirgotāja pārstāvis kopā ar klientu aizpilda inspekcijas 

pieprasījuma veidlapu. Importētāja pārstāvis pārbauda bojāto riepu un in-
spekcijas veidlapu.


