
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

ABY BYLO MOŽNÉ VYUŽÍT PROGRAMU „SATISFACTION 
GUARANTEE“ (ZÁRUKA SPOKOJENOSTI), PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ 
PODMÍNKY:

1. V období od 21.dubna - 30. července 2014 si musíte v prodejně zakoupit sadu 
pneumatik SportSmart² a musíte jimi svůj stroj nechat obout v prodejně,  
kde byly zakoupeny.

2. Internetové obchody jsou z programu vyloučeny

3. Svůj nákup budete muset zaregistrovat on-line na lovedunlop.com a fakturu  
si musíte uschovat pro případné budoucí reklamace. Jakmile se zaregistrujete, 
obdržíte automatický e-mail potvrzující vaši registraci

4. Reklamace bez platné faktury či bez registrace vašeho nákupu provedené na 
lovedunlop com do jednoho týdne od data nákupu, nebudou brány v úvahu

5. Pokud nejste se svými pneumatikami spokojeni, budete si muset stáhnout a vyplnit 
reklamační formulář (non-satisfaction form) dostupný na lovedunlop.com

6. Po vyplnění formuláře jej budete muset předložit spolu s kopií dokladu o zaplacení  
u prodejce, kde jste pneumatiky zakoupili a obuli. Prodejce pneumatiky 
SportSmart² demontuje a poskytne vám novou sadu pneumatik dle vašeho  
výběru stejné hodnoty, za následujících předpokladů:

  • Opotřebení dezénu nesmí být větší než 1 mm
  • Datum na faktuře nesmí být starší 30 dní

7. Určeno pouze pro maloobchodní účely. Nabídka je pouze pro spotřebitele.  
Podniky, organizace a instituce jsou z této nabídky vyloučeny.

8. Pořadatel: Goodyear Dunlop Tyres Czech, s.r.o. , Vyskočilova 1481/4. 
140 00 Praha 4.

9. Této nabídky nelze využít v kombinaci s žádnou jinou nabídkou.

RAZÍTKO DEALERA

UŽ NIKDY NEBUDETE
CHTÍT JINÉ SPORTOVNÍ
PNEUMATIKY

S pneumatikami SportSmart² 
si budete moci užít výhody 
jednoměsíční záruky 
spokojenosti. Pokud s 
pneumatikami nebudete 
spokojeni, stačí je přinést 
zpět k prodejci, u kterého jste 
jej zakoupili. Podmínkou je 
opotřebení do 1 mm.



MECHANICI - ZÁRUKY SPOKOJENOSTI

1. V období od 1. 21.dubna - 30. července 2014 zakupte sadu pneumatik 
SportSmart² a nechejte si je nazout na svůj motocykl

2. Zaregistrujte se na lovedunlop.com 

3. Vyčkejte si na potvrzovací e-mail, včetně reklamačního formuláře

4. Pokud nebudete s pneumatikami spokojeni, vyplňte reklamační formulář 

5. Opotřebení dezénu musí být do 1 mm a datum na faktuře nesmí být starší 
než 30 dní

6. Svůj formulář s kopií faktury předložte prodejci, u kterého jste pneumatiky 
zakoupili a nechali si je obout 

7. Prodejce pneumatiky SportSmart² demontujte a nabídne vám novou 
rovnocennou sadu pneumatik dle vašeho výběru

@

1mm 30
days

ROZMĚRY

VLASTNOSTI

   SIZE  L/S   TT/TL
P  17’’ 120/60 ZR 17 55W    TL
   120/70 ZR 17 58W    TL
Z  17’’ 160/60 ZR 17 69W    TL
   180/55 ZR 17 73W    TL
   190/50 ZR 17 73W    TL
   190/55 ZR 17 75W    TL

• Přilnavost je zlepšena použitím víceběhounové technologie na zadní  
pneumatice se specifickou směsí ramenní části pro lepší ostré zatáčení na 
suchém i mokrém povrchu 

• Středový vzorek v opačném směru na přední pneumatice zlepšuje odvádění 
vody pro ještě lepší výkonnost na mokrém povrchu

• Vylepšené ovladatelnosti je dosaženo použitím nového tvaru a konstrukce 
přední pneumatiky, což zajišťuje rychlejší zatočení, přesné držení ve stopě  
a stabilitu brzdění při ostrém zatáčení

• Vysoká úroveň pohodlí díky použití technologií JLB a JLT, menšímu počtu 
komponent, novému tvaru pneumatiky a nižší hmotnosti

• Schopnost rychlosti až 300 km/h > Index rychlosti

/DunlopMoto @DunlopMotoNásledujte nás...


