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LASSA PREMIUM GARANTIE

* Dit betekent een Benelux bandenhandelspartner of hun directe klant van S&H Tyres BV en/of 
  VDR Autobanden bvba.

(Gegarandeerd aantal kilometers - feitelijk gereden kilometers) / 
gegarandeerd aantal kilometers * 100%

Voorbeelden:

  Een Lassa Greenways heeft slechts 25.000 kilometer in plaats van de gegarandeerde 55.000 kilometer. 
  Berekening: (55.000 - 25.000) / 55.000 x 100% = 55% krediet zal worden ontvangen door de klant bij het   
  kopen van nieuwe Lassa-banden.
 
  
    Een Lassa Driveways heeft slechts 20.000 kilometer in plaats van de gegarandeerde 35.000 kilometer. 
  Berekening: (35.000 - 20.000) / 35.000 x 100% = 43% krediet zal worden ontvangen door de klant bij het  
  kopen van nieuwe Lassa-banden.

  
  Een Lassa Phenoma heeft slechts 16.000 kilometer in plaats van de gegarandeerde 20.000 kilometer. 
  Berekening: (20.000 - 16.000) / 20.000 x 100% = 20% krediet zal worden ontvangen door de klant bij
  het kopen van nieuwe Lassa-banden.

Garantie voorwaarden 

Geldig vanaf 01.03.2018 bij aankoop van 4 LASSA zomerbanden bij een erkend LASSA-dealer.* 

In een maximale periode van 4 jaar vanaf de datum van aankoop garandeert LASSA, een product 
van BRISA BRIDGESTONE SABANCI TYRE MANUFACTURING:

o Voor de GREENWAYS zomerbanden :                                          55.000 km.
o Voor de DRIVEWAYS en IMPETUS REVO zomerbanden :          35.000 km.
oo Voor de DRIVEWAYS SPORT en PHENOMA zomerbanden :        20.000 km.

Geldt enkel bij normaal gebruik van de banden (bijvoorbeeld niet bij driften, rallysport, inrijding, 
vandalisme enzovoorts).

Minimaal 2x per jaar banden(spanning) en optische controle bij uw erkende LASSA-dealer. 

Geldig op vertoon van de originele factuur, waarop de km-info is gedocumenteerd bij de aankoop van 
de banden. 

Bij elke bandenwissel (zomer / winter) dienen de actuele km-gegevens te worden ingevuld. Zonder Bij elke bandenwissel (zomer / winter) dienen de actuele km-gegevens te worden ingevuld. Zonder 
gedocumenteerde km-info en originele factuur met km-info komt de garantie te vervallen. 

Vergoeding wordt uitsluitend gegeven over het restprofiel en bij aankoop van minimaal 2 nieuwe 
LASSA zomerbanden, volgens onderstaande berekening. 








