
ONZE GARANTIE:
EEN HEEL JAAR ZORGELOOS RIJDEN MET 
UW TOYO TIRES.

Naam:

Straat:

Telefoon:

E-Mail:

Aantal banden:   Kenteken:

Banden afmeting:

Postcode:

Woonplaats:

Datum:

Handtekening:

Dealerstempel:

Toyo Tire Benelux B.V.
Blauwhekken 1
4751 XD  Oud Gastel 
Nederland

+31 (0) 165-55 64 75
info@toyotires.nl /.be
www.toyotires.nl /.be

/ToyoTireBenelux

FOLLOW US ON:



* Wat als eerst komt. De vergoeding is afhankelijk van de resterende profieldiepte. Alleen geldig voor niet opzettelijk toegebrachte schade.

De Toyo Tires 12 maanden garantie voor kenteken:

Aanbevolen minimum profieldiepte
Zomer 2,0 mm    Winter 4,0 mm

EEN HEEL JAAR ZORGELOOS RIJDEN MET UW TOYO TIRES.
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ONZE 12 MAANDEN GARANTIE SERVICE:

Met uw keuze voor Toyo Tires heeft u niet 
alleen voor een kwalitatief hoogstaand 
product gekozen.

Na de montage staan wij nog steeds voor u klaar. 
Zo vindt u op onze website alle benodigde informatie en 
diverse bandentips. Ook bieden wij u een luisterend oor voor 
vragen en klachten. 
Via onze gespecialiseerde dealers bieden wij u onze Toyo 
Tires garantie service: de vervanging van uw nieuw gekochte 
banden tot één jaar na aankoop of tot 10.000 kilometers*

Onze „12 maanden garantie“ dekt alle onherstelbare schade 
aan uw banden. Veroorzaakt door inrijding, stoepranden of 
vandalisme door derden.  
Toyo Tires biedt samen met onze partners een snelle 
en eenvoudige oplossing voor het vervangen van uw 
beschadigde band. 
Zo kunt u zorgeloos blijven genieten van uw aankoop.

Bewaar deze garantiekaart samen met de aankoopfactuur 
en in geval van schade gaat u met beiden terug naar uw 
bandenspecialist.

Het is niet nodig om uw aankoop op voorhand bij Toyo Tires 
te registreren.

De actuele informatie is te vinden op onze website:   
www.toyotires.nl/garantie 
www.toyotires.be/garantie

Wat kan er gebeuren: 
De „12-maanden garantie“ is van 
toepassing op alle onherstelbare, 
schade aan uw nieuw gekochte Toyo 
banden, veroorzaakt door inrijding, 
stoepranden of  vandalisme door 
derden. Schade welke opzettelijk is 
toegebracht is uitgesloten.

Zo werkt het: 
De garantie is geldig voor 1 jaar of 
een maximum van 10.000 afgelegde 
kilomters vanaf de datum van 
montage. De garantie geeft recht 
op vergoeding bij het vervangen 
door schade van je Toyo band*. De 
vergoeding kan niet worden uitbetaald. 

Belangrijk: 
Hoe meer restprofiel op het moment 
van schade aan de band, hoe hoger 
de vergoeding bij de aankoop van een 
nieuwe Toyo band. 
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Rest profiel diepte Vergoeding

Meer dan 7mm 100%

6-7mm 80%

5-6mm 60%

4-5mm 40%

3-4mm 20%

* exclusief de montagekosten en de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage.


