
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoji sodelovanja Tyrelife – končne stranke   
 

1. Kupite vsaj dve 16-palčni ali večji PIRELLI pnevmatiki za osebni avto ali za športnega terenca 

(SUV)  pri enem izmed sodelujočih stalnih partnerjev PIRELLI-ja v Slovenija. 

2. Da bi lahko uporabili storitev TYRELIFE ™, se morate registrirati v roku enega meseca od 

datuma nakupa. Prijavite se na spletni strani www.tyrelife.at in pripravite kopijo računa o 

nakupu. Prosimo, da izvirnik računa o nakupu skrbno shranite. Upoštevale se bodo le prijave, ki 

so celoti izpolnjene.  

3. Storitve TYRELIFE ™ družba PIRELLI GesmbH zagotavlja izključno za pnevmatike za vozila, ki 

so registrirana na fizične osebe. 

4. V prvih 24 mesecih po datumu nakupa vam bo poškodovana pnevmatika v celoti zamenjana. 

Pravice do storitev TYRELIFE ™ nimate, če je globina profila pnevmatike manjša od štirih 

milimetrov in je škoda popravljiva. Zamenjavo pnevmatike lahko uveljavljate, če gre za škodo, ki 

jo povzročijo robniki, ali za škodo, nastalo zaradi vreznin in vbodov, ki jih povzročijo tuji 

predmeti (žeblji, črepinje itd.), ali za škodo, ki jo je povzročil ogenj. V primeru takšne škode vam 

bo PIRELLI GesmbH odobril enkratno zamenjavo pnevmatik za maksimalno dve pnevmatiki v 

prvih 24 mesecih po datumu nakupa. V primeru poškodbe pnevmatik zaradi požara vam bo 

PIRELLI GesmbH odobril enkratno zamenjavo pnevmatik za največ štiri pnevmatike. Zamenjava 

pnevmatik zaradi poškodb, ki so posledica naklepnega dejanja, hude malomarnosti ali 

vandalizma, je izključena. Dokazno breme za dokazovanje vseh dejstev in pogojev zamenjave je 

na strani vlagatelja zahtevka; v primeru poškodbe pnevmatike zaradi požara mora vlagatelj 

zahtevka v vsakem primeru predložiti potrdilo svoje zavarovalnice ali avtoservisa s sedežem v 

Slovenija. 

5. V škodnem primeru PIRELLI GesmbH ne prevzema nobenih stroškov montaže ali uravnoteženja 

(centriranja) pnevmatik. 

 



- 2 - 

 

 

6. Zamenjavo pnevmatike bo izvedel izključno PIRELLI-partner, pri katerem je bila predmetna 

pnevmatika prvotno kupljena, in sicer po predložitvi potrdila TYRELIFE ™. 

7. Storitve TYRELIFE ™ zagotavljajo izključno PIRELLI-partnerji. Aktualni imenik vseh sodelujočih 

trgovcev najdete na spletni strani www.pirelli.at/tyrelife. Informacije v zvezi s tem lahko dobite 

tudi na telefonski številki +43 1 250820. 

8. Z registracijo v TYRELIFE ™ boste istočasno in samodejno postali član kluba P ZERO ™. 

9. V okviru registracije v TYRELIFE ™ se bodo obdelovali vaši osebni podatki (ime, naslov, rojstni 

datum, elektronski naslov) za namene udeležbe v programih zvestobe kupcev, promocijskih 

akcijah in nagradnih igrah, če boste s tem soglašali ob registraciji. 

10. Sodelavci PIRELLI-ja in njihovi sorodniki v tej akciji ne smejo sodelovati.  

11. PIRELLI GesmbH si pridržuje pravico, da lahko akcijo TYRELIFE™ kadarkoli enostransko 

prekliče, kar pa ne vpliva na pravico do uveljavljanja obstoječih storitev TYRELIFE™, ki so jih 

kupci že pridobili z nakupom pnevmatik skladno s 1. točko teh pogojev sodelovanja.  

12. Če bi bil ali bi postal katerikoli del teh pogojev neveljaven, to ne vpliva na veljavnost preostalih 

določb oziroma delov teh pogojev.  

 

 


