
VILLKOR FÖR PIRELLI TYRE LIFE GARANTI 

Garantierna kan tillämpas på Pirellis samtliga sommar- och vinterdäck med en diameter från och med 

14 tum (undantag för däck gjorda för bankörning, R-däck och trofeo däck). Däcken ska vara inhandlade 

hos en Pirelliåterförsäljare som deltar i kampanjen. Listan över återförsäljare uppdateras kontinuerligt.  

Garantierna omfattar dig som i egenskap av konsument, enligt definitionen i paragraf 1 i 

Konsumentköplagen (1990:932), har köpt minst ett (1) eller fler däck av märket "PIRELLI" hos en 

Pirelliåterförsäljare som deltar i kampanjen samt har registrerat dig i enlighet med nedan: 

Skapa ett kontot och registrera dig på www.pirelli.se/tyrelife, senast 30 dagar från och med det 

datum som finns angivet på kvittot för köpet.  *** 

Pirelli Tyre Life Garanti 

Garantin omfattar däck som har råkat ut för en oavsiktlig skada under bilkörningen (t.ex. som har 

krockat mot en trottoarkant, ett vägkrön eller ett väghål) som inte kan lagas eller som har drabbats av 

punktering som inte kan lagas. 

Det skadade däcket byts ut gratis av en Pirelliåterförsäljare som deltar i kampanjen om: 

- det sitter på det fordon som angivits i samband med registrering 

- det har minst 3 mm resterande slitbana 

- skadan har inträffat i Sverige. 

Byte och montering av bilens egna reservdäck tillhandahålls efter begäran och om möjligheten finns. 

Den bogseringsansvarige kommer då att byta ut det skadade däcket mot reservdäcket som fordonet är 

utrustat med. Tjänsten tillhandahålls av Falck. 

Vid punktering eller olycka får du möjlighet att bli bogserad till närmaste Pirelliåterförsäljare som deltar i 

programmet, dock som längst 100 km. Detta är en högkvalitativ tjänst som tillhandahålls av Falck och 

som nås när du ringer det avgiftsfria numret 020-20 20 23 som även är aktiverat dygnet runt.  

Om skadeplatsen är mer än 100 km från hemorten eller om fordonet bärgats men reparation inte kan 

utföras samma dag kan du utnyttja ytterligare tjänster. Du kan få en standardutrustad hyrbil av minsta 

kategori upp till 3 dagar, dock inte längre tid än reparationstiden. Kostnader för bränsle, s.k. 

självriskreducering, parkeringskostnader, färjebiljetter, vägtullar, envägsavgifter, broavgifter etc. ersätts 

inte. Hyrbil ersätts med högst 2 000 kr inklusive moms. 

Om skadeplatsen är mer än 100 km från hemorten ersätts inkvartering på plats för förare och 

passagerare under reparationstiden i upp till 2 nätter med högst 800 kronor inklusive moms per person 

och dygn. Eventuella utgifter för måltider, telefon etc. ersätts inte. 

Om skadeplatsen är mer än 100 km från hemorten ersätts resa med allmänna färdmedel i ekonomiklass 

för förare och passagerare till hemorten eller resmålet om kostnaden inte blir högre än för föregående 

alternativ. Tjänsten tillhandahålls av Falck.  



Garantin är giltig i ett år från och med registreringen och täcker ett ingrepp per däck, dvs du har rätt till 

maximalt  ett (1) nya däck under garantin. Giltigheten är oberoende av antalet körda kilometer. 

Utnyttjande 

Vänd dig till en Pirelliåterförsäljare som deltar i kampanjen för att utnyttja garantin. 

För att kunna utnyttja garantin ska du vid tidpunkten kunna visa upp köpehandlingen, vilken ska vara 

samma som använts för registrering samt vara läsbar och i ett gott skick.  

Efter uppvisande av ovan nämnda handling kontrollerar återförsäljaren att övriga kriterier för garantin 

är uppfyllda. 

Bytet av det däck som täcks av garantin: sker omedelbart såvida produkten finns hemma hos 

återförsäljaren.  Om produkten är ej finns på lager hos återförsäljaren kommer du att erbjudas en tid för 

att genomföra bytet. 

Vid de fall som Pirelli och återförsäljaren ej kan leverera ett nytt däck på grund av otillgänglig sortiment 

eller att produkten är slutsåld får kunden själv ombesörja köp av nytt däck. Tyre Life garantin ersätter 

inte kostnader som uppstår i samband med detta. 

Följande omfattas EJ av garantin: 

1. Kommersiella fordon, leasing fordon, fordon som använts i tävlingssyfte, för sos-tjänst, i 

kommersiellt syfte eller till uthyrning, och inte heller fordon som tillhör bilpooler, 

jordbruksfordon eller terrängfordon i största allmänhet  

2. Fordon som väger över 3.500 kg  

3. Däck som inte är av märket Pirelli 

4. Incidenter som inte anmäls till Pirelliåterförsäljare som deltar i kampanjen 

5. Tyre pressure monitoring systems (TPMS) och elektroniska enheter med anknytning till däcket 

6. Oriktig användning, missbruk, försummelse och självorsakade avsiktliga skador 

7. Skador som uppkommit av en fastsättning av kedjor eller av annan främmande enhet på 

däcken 

8. Skador som går att reparera 

9. Skador som skett utanför Sverige  

*** 

Pirelli Tyre Life Garanti är standardgarantier som erbjuds gratis av Pirelli Tyre Nordic AB, 

Gustavslundsvägen 141, 167 14 Bromma, och tillkommer utöver de lagstadgade garantier som 

Konsumentköplagen stadgar. Tyre Life kan inte kombineras med andra kampanjer. Pirelli Tyre Nordic AB 

ansvarar inte för Falcks eller enskilda återförsäljares ageranden under garantin.  

Syftet med kampanjen är att erbjuda skydd då olyckan är framme, Pirelli uppmanar samtliga 

konsumenter att köra ansvarsfullt och att följa lagen. 


