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INDIEN U BINNEN 30 DAGEN NA AANKOOP NIET TEVREDEN 
BENT OVER ONS PRODUCT, NEMEN WIJ DE BANDEN TERUG 

EN U KRIJGT UW GELD TERUG!



BELANGRIJK: De Verkoopsovereenkomst moet voorzien zijn van een volledig 
ingevuld garantieformulier bij teruggave van de banden.

VOORWAARDEN:
1.   Deze garantie heeft alleen betrekking op Cooper Banden afkomstig van Tires 

Distribution NV en is alleen geldig bij een erkend Cooper Verkooppunt.
2.  Deze garantie komt bovenop Uw wettelijke rechten die ongeschonden blijven.
3.  Alle klachten moeten vergezeld zijn van het volledig origineel 

garantiecertificaat, ingevuld op het moment van aankoop, waarbij de banden 
zijn uitgebalanceerd en voorzien zijn van een nieuw ventiel. De reden van 
teruggave moet duidelijk bepaald zijn op het formulier.

4.  De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke aankoper en is niet 
overdraagbaar, ook mogen de banden niet omgelegd worden naar een 
voertuig anders dan hetgeen waarop ze eerst gemonteerd werden. De garantie 
dekt niet het snelle of het ongelijke afslijten van de banden veroorzaakt door 
autodefecten. Ook is de garantie niet geldig indien de band is gedemonteerd 
of hersteld bij een andere firma of individu.

5. Herstelling, balanceren en nieuwe ventielen worden aangerekend.
6.  Als de band valt onder herstelbare reparatie bij uw verkoper, dan valt dit niet 

onder garantie en wordt aldus aangerekend. Ook niet in garantie, in geval van 
onbruikbaar, zijn: A. Slecht onderhoud van zowel band als wagen B. Slechte 
montage C. Slechte uitlijning D. Onbalans band/velg E. Overdruk / te hoge 
bandenspanning F. Risico op weg G. Onderdruk / te lage bandenspanning 
H. Te zwaar geladen I. Het niet naleven van de richtingsgebonden 
monteervoorschriften

7.   Deze garantie dekt enkel vervangbanden die dezelfde of grotere 
draagvermogenindex hebben dan de origineel voorgeschreven 
draagvermogen index.

8.  Racen, opzettelijke schade of wijzigingen op welke manier dan ook zal deze 
garantie ongeldig maken.

9. Banden versleten tot 1.60mm vallen niet onder deze garantie.
10.   Tires Distribution NV. behoud het recht om dit garantieaanbod op ieder 

moment en zonder enige mededeling terug in te trekken.

Bewaar dit document op een veilige plek!
Dit moet ingevuld worden door de dealer op het moment van 
aankoop en bewaard worden door de klant in geval van een claim:

COOPER ZEON XST

COOPER ZEON XSTA

DISCOVERER H/T

DISCOVERER HT PLUS

DISCOVERER ATR

DISCOVERER A/T

SRM II RADIAL LT

DISCOVERER AST/AST II

DISCOVERER CTS

DISCOVERER RADIAL LT

DISCOVERER S/T

DISCOVERER STT

DEZE “GELD TERUG” GARANTIE HEEFT 
BETREKKING OP ALLE 4X4 COOPER BANDEN.

* Uitgezonderd schade door toevallige omstandigheid maar verschillend 
van normale slijtage. Montage, balanceren en nieuwe ventielen zijn te 

betalen. Dit aanbod is alleen beperkt voor 1 set per klant per jaar.

TIRES DISTRIBUTION NV, MAASTRICHTERSTEENWEG 50, 
3680 MAASEIK, BELGIUM. TEL: 0032 89560404. 

FAX: 0032 89560400.  www.coopertire.be

KLANTGEGEVENS

NAAM

ADRES

TYPE VOERTUIG

MODEL

REGISTRATIE NR.

KM

BANDENMAAT

AANKOOP DATUM

PROFIEL

HANDTEKENING KLANT

DATUM

DEALERGEGEVENS

NAAM

ADRES

TEL

FACTUURNR

DATUM FACTUUR

REDEN RETOUR

HANDTEKENING DEALER

Met het kopen van een set 4x4 
Cooper banden, rijdt U niet alleen 

weg met onze grootse baanbrekende 
banden, maar bovenop krijgt U van 

ons ook de “geld terug” garantie 
indien niet tevreden!

Indien U om één of andere reden niet tevreden 
bent over de banden, dan kan U ze binnen 
de 30 dagen na aankoop, teruggeven aan 
het oorspronkelijk verkooppunt voor een 
vervanging of volledige terugbetaling!*


