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Programos „Išplėstinė padangų garantija“ nuostatos 

  

I. Bendrosios sąlygos 

Išplėstinė padangų programa, toliau – „Programa“ arba „programa“, taikoma šiems 
padangų prekės ženklams: „Pirelli“, „Michelin“, „Lassa“, „Toyo“, „Maxxis“, „GT Radial“, 
„Sailun“ ir „Triangle“. 

Programoje galima registruoti visų minėtų prekės ženklų lengvųjų automobilių, 
visureigių ir komercinių transporto priemonių padangas – visų jų tipų ir dydžių. 

Išplėstinė padangų garantija galioja tik tuomet, jei per 48 valandas nuo pirkimo 
momento padangos sėkmingai registruojamos interneto svetainėje www.padangos-
garantija.lt. Anketa turi būti užpildyta visa ir nurodyta. 

Išplėstinė padangų garantija galioja, jei pirkėjas turi išsaugojęs ir gali pateikti 
pardavėjui pirkimo dokumentą. Pirkimo dokumentas (kasos čekis, važtaraštis) turi būti 
visiškai ir teisingai užpildytas. 

Pakeisti galima tik tas padangas, kurioms taikoma Išplėstinės padangų garantijos 
programa. Kiekvieną padangą keisti galima tik vieną kartą. 

 

II. 6 mėnesių apsauga nuo mechaninių pažeidimų 

Jei padanga pažeidžiama (pradūrimas, plyšimas ar deformacija) ją eksploatuojant dėl 
išorinių aplinkybių, ir pažeidimas nesusijęs su gamybos broku, padanga nemokamai 
keičiama nauja analogiška padanga. Jei pakeisti neįmanoma, Programos dalyviui 
kompensuojama pirkimo kaina, atsižvelgiant į padangos nusidėvėjimą. Jei padangą 
galima suremontuoti, neprarandant eksploatacinių savybių, toks pažeidimas laikomas 
Programos dalyvio išskaita, ir tai reiškia, kad remontas neapmokamas pagal Išplėstinę 
padangų garantiją. 

Išplėstinė padangų garantijos programa nepadengia remonto tokių pažeidimų, kurie 

susiję bent su vienu iš šių papunkčių:  

 ventilių, diskų, važiuoklės dalių ir (arba) kiti automobilio defektai; 

 netinkama padangos eksploatacija (pvz., netaisyklingas suvedimas, slėgis, 

neatitiktis automobilio gamintojo specifikacijai); 

 netinkamas padangos montavimas ir (arba) demontavimas; 

 padangos eksploatavimas, neatitinkantis padangos specifikacijos ir (arba) 

tikslo, kuriam padanga nėra skirta: 

 padangos naudojimas sportui arba agresyvi padangos eksploatacija (pvz., 

šonaslydžiui); 

 vandalizmas; 

 terminis poveikis ir (arba) cheminių medžiagų poveikis; 

 eismo įvykiai; 

 nenugalimos jėgos aplinkybės. 

  

Jei kuri iš šių punktų sąlygų prieštarauja Programos nuostatai, vadovaujamasi šiuo 
punktu. 

 

III. 15 dienų pasitenkinimo garantija 
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Jei Programos dalyvis nustato, kad padangos neatitinka jo reikalavimų (nepatogios, 
nepakankamai gerai kontroliuojamos arba neturi kitų svarbių savybių), jis turi teisę jas 
(4 padangų komplektą) pakeisti į lygiavertės specifikacijos padangas. Aptarnavimo 
išlaidas ir padangų kainų skirtumą padengia Programos dalyvis. 

Pasitenkinimo garantijos taikymo apribojimai: 

 minimali pirkinio apimtis yra 4 (keturios) vieno prekės ženklo ir modelio 
padangos; 

 padangos protektoriaus nusidėvėjimas negali viršyti 0,5 mm nuo pradinio 
protektoriaus gylio; 

 padangos neturi būti pažeistos; 

 keisti galima tik vieną kartą.  

 

IV. 2 metų apsauga nuo gamybos defektų 

Tuo atveju, jei nustatomas gamintojo brokas, padanga pardavėjo nuožiūra keičiama 
arba išmokama kompensacija. 

Gamybinio broko garantijai taikomos visos visuotinai pripažintos garantijos taisyklės. 

 

V. Baigiamosios nuostatos  

SIA „LATAKKO“ yra Programos rengėjas. 

SIA „LATAKKO“ užtikrina Programos vykdymą kaip papildomą sąlygą perkant 
padangas. 

Ši Programa ir (arba) kitos čia minėtos sąlygos nelaikomos „garantija“ pagal Latvijos 
Respublikos teisės aktų pateikiamą apibrėžtį. 

Šios sąlygos privalomos Programos dalyviui nuo to laiko, kai Programos dalyvis jas 
yra patvirtinęs. Priėmęs šias sąlygas Programos dalyvis patvirtina, kad yra 
susipažinęs su Programos taisyklėmis ir jos suprantamos. 

 


