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Garanti på MICHELIN X WORKS
Michelin indfører en gratis skadegaranti for dækkene i serien
Michelin X Works, som først og fremmest anvendes ved
bygge- og anlægstransporter. Garantien dækker alle
hændelige dækskader, som det ikke er muligt at reparere,
frem til der er 50 procent af dækmønsteret tilbage.
Michelin tilbyder nu en helt ny ulykkeskadegaranti på dæk i serien Michelin X
Works. Disse dæk anvendes blandt andet ved bygge- og anlægstransporter,
hvor risikoen for dækskader er høj. Garantien vil gælde for både
originalmonterede dæk og udskiftningsdæk.
Michelins ulykkeskadegaranti er helt gratis og giver kunderne en beskyttelse af
deres investering. Hvis et dæk i serien Michelin X Works bliver beskadiget, giver
forhandleren en refusion i form af en kredit. Det er enkelt at registrere sig og
aktivere garantien, eftersom alt sker online via MyAccount, som man kommer til
fra hjemmesiden lastvogn.michelin.dk.
Eftersom transporter inden for byggeri og anlæg foregår på asfaltveje, grusveje og selv på skarpe sten,
bør transportvirksomhederne udstyre deres vogne med dæk, som er både robuste og slidstærke.
Michelin X Works opfylder målet om at være robust og sikkert, samtidig med at det er utrolig holdbart. Den
nye garanti betyder, at arbejdet kan udføres med endnu større sikkerhed, eftersom budgettet kan holdes
under kontrol, selv når det uventede sker.
Mange transportvirksomheder har slækket på kravene til dækkenes kvalitet ved denne type kørsel, netop
på grund af risikoen for skader. Det kan til gengæld føre til endnu flere dækskader og mere nedetid. Den
nye ulykkeskadegaranti gør, at transportvirksomhederne kan arbejde i ro og mag på trods af den øgede
risiko for dækskader. Ved at foretage en helt enkel registrering på indkøbstidspunktet får man en garanti,
som dækker dækskader, indtil der er 50 procent af mønsteret tilbage.
For dækforhandlere indebærer den nye garanti en mulighed for at tilbyde en kvalitetsløsning til deres
kunder. De har nu ud over en serie af robuste, højtydende dæk et værktøj, som øger kundens tillid uden
ekstra omkostninger.
For forhandlere af nye køretøjer er Michelins ulykkeskadegaranti yderligere et argument for at bruge
Michelins dæk. Den indebærer, at hele køretøjet, inklusive dækkene, er omfattet af en garanti, når der
købes nyt.
Ulykkeskadegarantien kan aktiveres ved hjælp af frem trin via en MyAccount-konto:
•
•
•
•
•

Transportvirksomheden registrerer sig på MyAccount via hjemmesiden http://lastvogn.michelin.dk
Transportvirksomheden logger ind på MyAccount og registrerer Michelin X Works dækkene
Hvis der indtræffer en skade, gør transportvirksomheden krav på garantien på MyAccount med
fire klik og afleverer derefter dækket til forhandleren
Transportvirksomheden får en e-mail, som bekræfter, at skaden er omfattet af garantien, samt
størrelsen på refusionen
Refusionen gives i form af en kredit fra forhandleren

Michelin er en førende dækproducent, hvis mission er at bidrage til at forbedre bæredygtige transporter af varer og mennesker
gennem fremstilling og markedsføring af dæk til alle typer af køretøjer. Michelin udgiver også rejse-, hotel- og restaurantguider og
vejkort samt elektroniske rejsetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrig. Michelin
beskæftiger 111.200 mennesker i mere end 170 lande, heraf cirka 300 i Norden. Michelin har 67 fabrikker i 17 lande. Hvis du vil have
mere information, kan du gå ind på vores hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.dk
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Bedre præstationer med Michelin X Works
•
•
•
•
•
•

Mere effektiv dræning af vand og selvrensning for ler
Mindsket risiko for stensamling med progressive V-formede spor i varierende bredde
Øget modstandsdygtighed over for skader, ingen skarpe hjørner på mønsterklodserne mindsker
rivskader
En ekstremt solid opbygning, som består af en karkasse med tætte metaltråde
En kompakt midte på slidbanen, som bedre kan modstå slitage
Forstærkede dæksider, der giver bedre modstandsdygtighed over for påvirkninger fra siden

For yderligere information kontakt venligst:
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle
Telefon: +46 8 709 07 76, mobil: +46 8 709 07 40, e-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com
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