
โปรแกรม “ WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัย ” 

 

การรับประกันความพึงพอใจ 14 วันนับแต่วันที่ซือ้ (14-Days Satisfaction Guarantee) 

กรณีที่ลกูค้าที่ซือ้ยางกู๊ดเยียร์ แล้วไม่พึงพอใจ ภายในระยะเวลา 14 วนั สามารถเปล่ียนเป็นส่วนลดในการซือ้ยางกู๊ดเยียร์เส้น

ใหม่ได้ทนัที ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด (ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภณัฑ์อื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ) ก าหนดสิทธ์ิใน

การเปล่ียนยาง ได้ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ 

 

รับประกันเปลี่ยนยางฟรี 120 วัน (120-days Free Tyre Replacement) ส าหรับยางกู๊ดเยียร์ทุกรุ่น** 

เมื่อเปล่ียนยางใหม่ 4 เส้น ตัง้แต่วนันี ้ให้คุณขบัขี่ปลอดภยั มัน่ใจไปกับกู๊ดเยียร์ กับทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นยาง

บาด บวม แตก หรือโดนต า ไม่ว่าด้วยสาเหตอุนัใดในการขบัขี่ รับประกนัเปล่ียนให้ฟรีทนัทีภายใต้เงื่อนไขการรับประกนั ส าหรับ

การเกิดเหตภุายใน 120 วนั* นบัตัง้แต่วนัท่ีซือ้ยางชดุแรก จากตวัแทนจ าหน่ายที่ร่วมรายการ 

• การรับประกนัยางช ารุด 120วนั* ซึง่ครอบคลมุยางช ารุดที่เกิดจากการใช้งานตามปกต ิเช่น ยางโดนของมีคมบาดหรือ

ต าจนไม่สามารถซ่อมแซมได้  แก้มยางบวมจากการกระแทกตกหลมุอย่างรุนแรง  ยางปริแตก  ล่อน  หรือแม้กระทัง่

เกิดรอยบาดลึกจนถึงโครงสร้างยาง จากการเบียดฟุตบาธ เป็นต้น จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานต่อได้  (ในกรณี

ยางถูกของมีคมต าแต่สามารถปะได้ ทางผู้ ใช้งานจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งในกรณี

บาดแผลใหญ่หรือเกิดความเสียหายที่กระทบต่อโครงสร้างหลกัของยาง จนไม่สามารถท าการปะหรือซ่อมแซมได้ ทาง

บริษัทฯ จึงจะท าการเปล่ียนเส้นใหม่ให้) 

• เมื่อเปล่ียนยาง 4 เส้น (ต่อรถ 1 คนั ใน 1 ใบเสร็จ) ของกู๊ดเยียร์ เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 

เป็นต้นไป โดยทางบริษัทฯ จะท าการรับประกันยาง ช ารุด 120วัน* นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินที่ซือ้ยางครัง้แรก 

(ยางชดุแรก) เท่านัน้ 

• การเคลมยางในการรับประกันนี ้ผู้ ขอรับประกันจะต้องน ายางที่เสียหายพร้อมส าเนาบตัรประชาชนหรือใบขบัขี่มา

แสดงต่อร้านค้าที่ท่านซือ้ยาง และต้องแนบใบเสร็จรับเงินเพื่อการตรวจสอบข้อมลูยาง (ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด) และ ข้อมลูรถ 

(ยี่ห้อ/รุ่นรถ/ทะเบียนรถ) ให้ตรงกับข้อมลูที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน และต้องลงทะเบียนในระบบรับประกันของทาง

บริษัทฯ ก่อนเท่านัน้ 

• การเปล่ียนยางเส้นใหม่ บริษัทฯ จะเปล่ียนยาง ยี่ห้อ รุ่น และขนาดเดียวกนักบัยางเดิมที่ช ารุด ยกเว้น กรณีไม่มียางรุ่น 

ยี่ห้อ และ ขนาดเดิม ทางบริษัทฯ จะใช้ยาง ยี่ห้อ หรือ รุ่นอื่นทดแทน และหากยางใหม่มีราคาสงูกว่า ผู้ขอรับประกนั

จะต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกิดขึน้ โดยคิดจากราคา ณ วนัที่เปล่ียนยางใหม่ กรณียางช ารุดและมีการเปล่ียนยางเส้น

ใหม่ ระยะการรับประกนั 120วนั* ยงัคงนบัจากวนัท่ีในใบเสร็จรับเงินที่ซือ้ยางครัง้แรกเท่านัน้ 



• การเปล่ียนยางเส้นใหม่ไม่รวมถึงค่าบริการถอดล้อ ใส่ล้อ ตัง้ศูนย์ถ่วงล้อ และเติมลมยางไนโตรเจน โดยผู้ ขอ

รับประกนัจะต้องคืนยางที่ช ารุด ไว้ให้กบัทางตวัแทนจ าหน่าย เพื่อส่งกลบัให้กบัทางบริษัทฯ 

 

*รับประกันเปลี่ยนยางฟรี 120 วัน ส าหรับยางกู๊ดเยียร์ทุกรุ่น 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการรับประกันเปลี่ยนยางฟรี 120วัน ส าหรับยางที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว 
ทัง้นีย้างหมดสภาพการใช้งาน หมายถึง การที่ยางทุกเส้นไม่ว่าจะผลิตเมื่อใดก็ตาม เกิดการสึกหรอจากการใช้งาน
ตามปกติจนถึงจุด Tread Wear Indicator 

*** ในกรณียางชุดที่ซือ้ไป ถูกท าการดัดแปลงแก้ไขใดๆ อันส่งผลต่อโครงสร้างของยางจุดใดจุดหน่ึงหรือโดยรวม 
ให้ถือว่าเป็นการสิน้สุดการรับประกันของทางบริษัท ฯ 

 

การรับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิต 5 ปี (5-Years Product Quality Warranty) 

• บริษัทฯ รับประกนัคณุภาพยางจากกระบวนการผลิตนบัแต่วนัทีซ่ือ้ยางถึงวนัท่ีครบก าหนด หรือยางหมดสภาพการใช้

งาน** แล้วแต่กรณีใดเกิดขึน้ก่อน โดยมีเงื่อนไขการรับประกนัคณุภาพตามที่บริษัทฯ ก าหนด*** 

• ระยะเวลารับประกันเร่ิมนับแต่วันที่ซือ้ยาง โดยพิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการซือ้เป็นหลัก หากไม่

สามารถแสดงเอกสารดงักล่าวได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเร่ิมนบัจากวนัท่ีผลิตเป็นหลกั    
 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (24-Hour Roadside Assistance Service) 

สิทธิพิเศษเม่ือซือ้ยาง กู๊ดเยียร์ จ านวน 4 เส้น 

บริการครอบคลุมกรณีรถเสีย / รถสตาร์ทไม่ติด /แบตหมด / น า้มันหมด / ยางแบน / กุญแจหาย ซึ่งรถไม่สามารถ
ขับเคลื่อนได้ 

สิทธิในการรับบริการช่วยเหลือรถเสีย ฉุกเฉิน ฟรี! 

• ฟรี ! บริการช่าง ให้การช่วยเหลือ 24 ชัว่โมง ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ 

• ฟรี ! บริการยกเคลื่อนย้ายรถ ไปยงัจดุหมายที่ท่านต้องการ ในระยะทาง 20 กม. (ส่วนท่ีเกิน 20 กม. คิดค่าบริการเพิม่ 

กม.ละ 25 บาท) ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ 

• ฟรี ! บริการจดัหารถเช่าเพื่อใช้งานทดแทน โดยผู้ เรียกใช้บริการเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเช่ารถด้วยตนเอง 

• ฟรี ! บริการรับกุญแจส ารองจากสถานที่รับกุญแจส ารองจนถึงที่จอดรถในระยะ 20 กม. (ส่วนที่เกิน 20 กม. คิด

ค่าบริการเพิ่ม กม.ละ 25 บาท) ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ 



• ฟรี ! บริการจดัหาช่างกญุแจนอกสถานที่ ไปยงัจดุที่รถจอด โดยผู้ เรียกใช้บริการเป็นผู้ รับผิดชอบค่าบริการช่างกุญแจ

ด้วยตนเอง ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ 

• ฟรี ! บริการเติมน า้มนั ในจ านวนเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เดินทางไปยงัสถานีบริการน า้มนัท่ีใกล้เคียงที่สดุ (ฟรีน า้มนัไม่เกนิ 

5 ลิตร ในระยะเวลา 1 ปี) ส่วนเกินจาก 5 ลิตร ผู้ เรียกใช้บริการเป็นผู้ รับผิดชอบค่าน า้มนัด้วยตนเอง 
หมายเหตุ:  

• การให้ความช่วยเหลือฉกุเฉินจะไม่สามารถใช้กบัความเสียหายที่เกิดขึน้จากอบุตัิเหตไุด้ 

• เมื่อซือ้ยาง กู๊ดเยียร์ จ านวน 4 เส้น ที่ร้านค้าทัว่ไปจะได้รับบริการช่วยเหลือฉกุเฉิน 1 ปี 

• สิทธิพิเศษส าหรับร้านกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ เมื่อซือ้ยาง กู๊ดเยียร์ จ านวน 4 เส้น จะได้รับบริการช่วยเหลือฉกุเฉิน 2 ปี 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนส าหรับโปรแกรม “WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัย” ส าหรับลูกค้า 

• ลูกค้าจะได้รับสิทธิประกัน “WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัย” ครบทัง้หมด เมื่อลงทะเบียนผ่าน QR Code ผ่านทาง

ศนูย์บริการลกูค้าสมัพนัธ์ โทร 02-305-8585 หรือ ผ่านเว็บไซต์ http://www.goodyear.co.th/wfa เท่านัน้ 

• ศนูย์บริการลกูค้า จะเก็บข้อมลูเพ่ือท าการลงทะเบียนในระบบ ซึง่ครอบคลมุสิทธ์ิการรับประกนัคณุภาพยาง 5 ปี 

• ระยะเวลาในการรับสิทธิประกัน WORRY FREE จะนับจากวันที่ซือ้สินค้าเท่านัน้ โดยพิจารณาจากหลักฐาน

ใบเสร็จรับเงินเป็นส าคญั 

 

หมายเหตุ: 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และระยะเวลาในการให้บริการ โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขการรับประกนั โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และให้ถือการพิจารณา

ดงักล่าวเป็นท่ีสิน้สดุ 


