โปรแกรม “ WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัย ”

การรับประกันความพึงพอใจ 14 วันนับแต่ วันที่ซอื ้ (14-Days Satisfaction Guarantee)
กรณีที่ลกู ค้ าที่ซื ้อยางกู๊ดเยียร์ แล้ วไม่พึงพอใจ ภายในระยะเวลา 14 วัน สามารถเปลี่ยนเป็ นส่วนลดในการซื ้อยางกู๊ดเยียร์ เส้ น
ใหม่ได้ ทนั ที ภายใต้ เงื่อนไขที่บริษัทฯ กาหนด (ไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดหรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ) กาหนดสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนยาง ได้ ไม่จากัดจานวนครัง้

รับประกันเปลี่ยนยางฟรี 120 วัน (120-days Free Tyre Replacement) สาหรับยางกู๊ดเยียร์ ทุกรุ่ น**
เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้ น ตั ้งแต่วนั นี ้ ให้ คุณขับขี่ปลอดภัย มัน่ ใจไปกับกู๊ดเยียร์ กับทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็ นยาง
บาด บวม แตก หรื อโดนตา ไม่ว่าด้ วยสาเหตุอนั ใดในการขับขี่ รับประกันเปลี่ยนให้ ฟรี ทนั ทีภายใต้ เงื่อนไขการรับประกัน สาหรับ
การเกิดเหตุภายใน 120 วัน* นับตั ้งแต่วนั ที่ซื ้อยางชุดแรก จากตัวแทนจาหน่ายที่ร่วมรายการ
• การรับประกันยางชารุด 120วัน* ซึง่ ครอบคลุมยางชารุดที่เกิดจากการใช้ งานตามปกติ เช่น ยางโดนของมีคมบาดหรือ
ตาจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ แก้ มยางบวมจากการกระแทกตกหลุมอย่างรุนแรง ยางปริ แตก ล่อน หรื อแม้ กระทัง่
เกิดรอยบาดลึกจนถึงโครงสร้ างยาง จากการเบียดฟุตบาธ เป็ นต้ น จนเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถใช้ งานต่อได้ (ในกรณี
ยางถูกของมีคมตาแต่สามารถปะได้ ทางผู้ใช้ งานจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งในกรณี
บาดแผลใหญ่หรื อเกิดความเสียหายที่กระทบต่อโครงสร้ างหลักของยาง จนไม่สามารถทาการปะหรื อซ่อมแซมได้ ทาง
บริษัทฯ จึงจะทาการเปลี่ยนเส้ นใหม่ให้ )
• เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้ น (ต่อรถ 1 คัน ใน 1 ใบเสร็ จ) ของกู๊ดเยียร์ เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564
เป็ นต้ นไป โดยทางบริ ษัทฯ จะทาการรับประกันยาง ชารุ ด 120วัน* นับจากวันที่ในใบเสร็ จรับเงิน ที่ซื ้อยางครัง้ แรก
(ยางชุดแรก) เท่านัน้
• การเคลมยางในการรับประกันนี ้ ผู้ข อรับประกันจะต้ องนายางที่เสียหายพร้ อมสาเนาบัตรประชาชนหรื อใบขับขี่ มา
แสดงต่อร้ านค้ าที่ท่านซื ้อยาง และต้ องแนบใบเสร็จรับเงินเพื่อการตรวจสอบข้ อมูลยาง (ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด) และ ข้ อมูลรถ
(ยี่ห้อ/รุ่นรถ/ทะเบียนรถ) ให้ ตรงกับข้ อมูลที่ระบุไว้ ในใบเสร็ จรับเงิน และต้ องลงทะเบียนในระบบรับประกันของทาง
บริษัทฯ ก่อนเท่านัน้
• การเปลี่ยนยางเส้ นใหม่ บริษัทฯ จะเปลี่ยนยาง ยี่ห้อ รุ่น และขนาดเดียวกันกับยางเดิมที่ชารุด ยกเว้ น กรณีไม่มียางรุ่น
ยี่ห้อ และ ขนาดเดิม ทางบริ ษัทฯ จะใช้ ยาง ยี่ห้อ หรื อ รุ่นอื่นทดแทน และหากยางใหม่มีราคาสูงกว่า ผู้ข อรับประกัน
จะต้ องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกิดขึ ้น โดยคิดจากราคา ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่ กรณียางชารุดและมีการเปลี่ยนยางเส้ น
ใหม่ ระยะการรับประกัน 120วัน* ยังคงนับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินที่ซื ้อยางครัง้ แรกเท่านัน้

• การเปลี่ ย นยางเส้ น ใหม่ ไม่ร วมถึ งค่ าบริ การถอดล้ อ ใส่ ล้อ ตัง้ ศูน ย์ ถ่ ว งล้ อ และเติ ม ลมยางไนโตรเจน โดยผู้ข อ
รับประกันจะต้ องคืนยางที่ชารุด ไว้ ให้ กบั ทางตัวแทนจาหน่าย เพื่อส่งกลับให้ กบั ทางบริษัทฯ

*รับประกันเปลี่ยนยางฟรี 120 วัน สาหรับยางกู๊ดเยียร์ ทุกรุ่ น
** บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ ร่วมรายการรั บประกันเปลี่ยนยางฟรี 120วัน สาหรั บยางที่หมดสภาพการใช้ งานแล้ ว
ทัง้ นีย้ างหมดสภาพการใช้ งาน หมายถึง การที่ยางทุกเส้ นไม่ ว่าจะผลิต เมื่อใดก็ตาม เกิดการสึกหรอจากการใช้ งาน
ตามปกติจนถึงจุด Tread Wear Indicator
*** ในกรณียางชุดที่ซือ้ ไป ถูกทาการดัดแปลงแก้ ไขใดๆ อันส่ งผลต่ อโครงสร้ างของยางจุดใดจุดหนึ่งหรื อโดยรวม
ให้ ถือว่ าเป็ นการสิน้ สุดการรับประกันของทางบริษัท ฯ

การรับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิต 5 ปี (5-Years Product Quality Warranty)
• บริษัทฯ รับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิตนับแต่วนั ทีซ่ ื ้อยางถึงวันที่ครบกาหนด หรื อยางหมดสภาพการใช้
งาน** แล้ วแต่กรณีใดเกิดขึ ้นก่อน โดยมีเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพตามที่บริษัทฯ กาหนด***
• ระยะเวลารับประกันเริ่ มนับแต่วันที่ซื ้อยาง โดยพิจารณาจากใบเสร็ จรับเงิน หรื อ หลักฐานการซื ้อเป็ นหลัก หากไม่
สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เริ่มนับจากวันที่ผลิตเป็ นหลัก
บริการช่ วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (24-Hour Roadside Assistance Service)
สิทธิพิเศษเมื่อซือ้ ยาง กู๊ดเยียร์ จานวน 4 เส้ น
บริ การครอบคลุมกรณีรถเสีย / รถสตาร์ ทไม่ ติด /แบตหมด / นา้ มันหมด / ยางแบน / กุญแจหาย ซึ่งรถไม่ สามารถ
ขับเคลื่อนได้
สิทธิในการรับบริการช่ วยเหลือรถเสีย ฉุกเฉิน ฟรี!
• ฟรี ! บริการช่าง ให้ การช่วยเหลือ 24 ชัว่ โมง ไม่จากัดจานวนครัง้
• ฟรี ! บริการยกเคลื่อนย้ ายรถ ไปยังจุดหมายที่ท่านต้ องการ ในระยะทาง 20 กม. (ส่วนที่เกิน 20 กม. คิดค่าบริการเพิม่
กม.ละ 25 บาท) ไม่จากัดจานวนครัง้
• ฟรี ! บริการจัดหารถเช่าเพื่อใช้ งานทดแทน โดยผู้เรี ยกใช้ บริการเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเช่ารถด้ วยตนเอง
• ฟรี ! บริ การรั บกุญ แจสารองจากสถานที่รับกุญแจสารองจนถึงที่จอดรถในระยะ 20 กม. (ส่วนที่เกิน 20 กม. คิด
ค่าบริการเพิ่ม กม.ละ 25 บาท) ไม่จากัดจานวนครัง้

• ฟรี ! บริการจัดหาช่างกุญแจนอกสถานที่ ไปยังจุดที่รถจอด โดยผู้เรี ยกใช้ บริการเป็ นผู้รับผิดชอบค่าบริการช่างกุญแจ
ด้ วยตนเอง ไม่จากัดจานวนครัง้
• ฟรี ! บริการเติมน ้ามัน ในจานวนเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ เดินทางไปยังสถานีบริการน ้ามันที่ใกล้ เคียงที่สดุ (ฟรี น ้ามันไม่เกิน
5 ลิตร ในระยะเวลา 1 ปี ) ส่วนเกินจาก 5 ลิตร ผู้เรี ยกใช้ บริการเป็ นผู้รับผิดชอบค่าน ้ามันด้ วยตนเอง
หมายเหตุ:
• การให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉินจะไม่สามารถใช้ กบั ความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากอุบตั ิเหตุได้
• เมื่อซื ้อยาง กู๊ดเยียร์ จานวน 4 เส้ น ที่ร้านค้ าทัว่ ไปจะได้ รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 1 ปี
• สิทธิพิเศษสาหรับร้ านกู๊ดเยียร์ ออโต้ แคร์ เมื่อซื ้อยาง กู๊ดเยียร์ จานวน 4 เส้ น จะได้ รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 2 ปี
ขัน้ ตอนการลงทะเบียนสาหรับโปรแกรม “WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัย” สาหรับลูกค้ า
• ลูกค้ าจะได้ รับสิทธิประกัน “WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัย” ครบทัง้ หมด เมื่อลงทะเบียนผ่าน QR Code ผ่านทาง
ศูนย์บริการลูกค้ าสัมพันธ์ โทร 02-305-8585 หรื อ ผ่านเว็บไซต์ http://www.goodyear.co.th/wfa เท่านัน้
• ศูนย์บริการลูกค้ า จะเก็บข้ อมูลเพื่อทาการลงทะเบียนในระบบ ซึง่ ครอบคลุมสิทธิ์การรับประกันคุณภาพยาง 5 ปี
• ระยะเวลาในการรั บ สิ ท ธิ ป ระกั น WORRY FREE จะนับ จากวัน ที่ ซื อ้ สิ น ค้ า เท่ า นัน้ โดยพิ จ ารณาจากหลัก ฐาน
ใบเสร็จรับเงินเป็ นสาคัญ

หมายเหตุ:
-

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และระยะเวลาในการให้ บริการ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

-

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาภายใต้ เงื่อนไขการรับประกัน โดยเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ และให้ ถือการพิจารณา
ดังกล่าวเป็ นที่สิ ้นสุด

