PNEVMATIKE IZ PREMIUM
CENOVNEGA RAZREDA, KI
ZADOVOLJIJO VSE VAŠE ZAHTEVE

VARNOST ZA VAS IN
VAŠE PNEVMATIKE.

V naboru pnevmatik PIRELLI boste našli ustrezen profil
za Vaš avto in Vaše vozne zahteve. Plašči iz Premium
cenovnega razreda zagotavljajo najboljše vozne lastnosti.
PIRELLI je vodilni proizvajalec pnevmatik za prvo
vgradnjo visoko-cenovnih vozil.
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ZIMSKE PNEVMATIKE ZA OSEBNA VOZILA

Control Winter

Experience premium performance in all winter conditions.

WINTER SNOWCONTROL™ SERIE 3

WINTER
SOTTOZERO™ 3

ZIMSKE PNEVMATIKE ZA SUV VOZILA
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SCORPION™ WINTER

Vse pravice pridržane, še zlasti pravice zaščite s patentom, modelom ali znamko. Oznake, uporabljene v tem letaku so lahko znamke, katerih uporaba s strani tretjih oseb za lastne potrebe lahko
pomeni kršitev pravic imetnikov. Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev dobave in tehničnih
sprememb. Logotip F1 Formula 1, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP,
GRAND PRIX in sorodni znaki so znamke družbe Formula One Licensing BV, družbe v skupini
Formula One. Vse pravice pridržane.

™

KAJ JE TYRELIFETM?

SPLETNA (ONLINE) PRIJAVA

Z nakupom inovativnih pnevmatik proizvajalca PIRELLI
Vam poleg zadovoljstva v vožnji in varnosti v različnih
voznih razmerah, pripada tudi ugodnost, da lahko
brezplačno koristite storitev TYERLIFETM.

PIRELLI JE ZA VAS UREDIL
ENOSTAVNO PRIJAVO V SISTEM
TYRELIFETM PREKO SPLETA.

Pogoj za pridobitev teh ugodnosti je nakup štirih
pnevmatik PIRELLI za osebno ali SUV vozilo premera
16 palcev ali več pri pooblaščenem partnerju PIRELLI.

• Registrirajte se na www.tyrelife.si
• Skenirajte ali fotografirajte Vaš račun za nakup pnevmatik
in ga naložite na spletno stran www.tyrelife.si.
• Po prijavi Vam bomo poslali potrdilo o članstvu po
elektronski pošti. To potrdilo Vam omogoča, da ob
nastali škodi lahko uveljavljate dodatno garancijo
za pnevmatike – TYRELIFE™.

ŠKODA ZARADI
POVOŽENEGA
ŽEBLJA

ŠKODA ZARADI
POVOŽENEGA
CESTNEGA ROBNIKA

ŠKODA ZARADI
POŽARA

PRIJAVA PREKO
PAMETNEGA TELEFONA:
• Za prijavo preko Vašega pametnega
telefona skenirajte spodnjo QR kodo.

KAJ MORATE STORITI V
ŠKODNEM PRIMERU?

1.

Poškodovano pnevmatiko prinesite k
pooblaščenemu trgovcu PIRELLI, pri katerem
ste le te kupili.

2.

Pokažite potrdilo TYRELIFE™.

3.

Pooblaščeni trgovec PIRELLI bo poškodovano
pnevmatiko pregledal in jo brezplačno zamenjal,
v kolikor je zahtevek upravičen.

• Izpolnite prijavo preko spleta.
• Vaš račun za nakup pnevmatik
fotografirajte in ga naložite na spletno
stran www.tyrelife.si.
• Po prijavi Vam bomo poslali potrdilo o članstvu po
elektronski pošti. To potrdilo Vam omogoča, da ob
nastali škodi lahko uveljavljate dodatno garancijo za
pnevmatike – TYRELIFE™.

ZIMSKA PROMOCIJA
PREDNOSTI IN PRIVILEGIJI
Z Vašo prijavo v sistem TYRELIFE™ avtomatično
postanete član kluba P ZERO™ CLUB. To brezplačno
članstvo Vam omogoča dostop do prednosti in
privilegijev, ki jih je za Vas pripravil PIRELLI.

AKCIJA PRI NAKUPU ZIMSKE
PNEVMATIK V ČASU OD
15.10. DO 15.11.2015
Če v času med 15.10. in 15.11.2015 kupite stiri (4)
zimske pnevmatikePIRELLI za osebno ali SUV vozilo
premera 16 palcev ali več
in se po nakupu prijavite
v sistem TYRELIFETM.
Vam pripada bon za
gorivo v vrednosti 20€.
Ta bon lahko unovčite
na vseh OMV bencinskih
črpalkah.

OMV BON

20
V VREDNOSTI

€

od 15.10 do 15.11.2015

Podrobnejše informacije o storitvi TYRELIFE™ najdete
v Splošnih pogojih na spletni strani www.tyrelife.si.

Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca
pnevmatik PIRELLI. Zadnji datum za prijave za OMV bon je 30.11.2015
Registracija za garancijo za plasce velja tudi po zgoraj
navedenem datumu.

