


1.  การรับประกันยางชำรุด 100 วัน นับจากวันท่ีในใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันสินคา ครอบคลุม
ยางชำรุดท้ังจากการผลิตและการใชงานตามปกติ เชน ยางโดนของมีคม บาด ตำ จนไมสามารถปะ
ซอมได แกมยางบวมจากการกระแทก เบียด ยางปริ หรือรอน เปนตน
2.  ยางท่ีอยูในการรับประกันจะตองเปนยางรถยนตโอตานิ ท่ีซ้ือผาน บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด 
(“บริษัทฯ”) หรือตัวแทนจำหนายของ บริษัทฯ เทาน้ัน
3.  แคมเปญน้ีสำหรับผูใชรถเม่ือเปล่ียนยางรถยนตน่ังโอตานิ 4 เสน (ตอรถ 1 คัน ใน 1 ใบเสร็จ) ทุก
รุน ทุกขนาด ต้ังแตวันน้ีจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 โดยทางบริษัทฯ จะทำการรับประกันยางภายใน
ระยะเวลา 100 วันนับต้ังแตวันท่ีระบุในใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันสินคาเทาน้ัน
4.  การรับประกันยางดังกลาวไมรวมถึงการรับประกันอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ี เชน ความเสียหายของ
กระทะลอหรือลอแมกซ คาบริการการถอด-ใสลอ ตั้งศูนยถวงลอ เติมลมยางไนโตรเจน คาสูญเสีย
เวลา คาสูญเสียอันเน่ืองจากการไมไดใชรถยนตและผลจากการเสียหายอ่ืน ๆ
5.  การรับประกัน 100 วัน ใหถือวาส้ินสุดลงตามลักษณะดังตอไปน้ี
     5.1  ดอกยางสึก เกินกวา 2 มม.
     5.2  ใสใชงาน เกินกวา 100 วัน
6.  หลังจากส้ินสุดการ “รับประกัน 100 วัน” แลว ทางบริษัทฯ จะใชการรับประกันยางตามนโยบาย
“การรับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิต 5 ป”* เปนหลักในการพิจารณาชดเชยความเสีย
หายตอไป
7.  การขอรับการชดเชยในการรับประกันน้ี ผูขอจะตองนำยางท่ีเสียหายมาแสดงตอรานคาท่ีทานได
ซ้ือยางและแนบใบเสร็จรับเงินพรอมใบประกันฯ เพ่ือการตรวจสอบขอมูลยาง (ย่ีหอ/รุน/ขนาด/
Serial Number) และขอมูลรถ (ยี่หอ/รุนรถ/ทะเบียนรถ) และขอมูลวันเดือนปที่ผลิตยางใหตรง
กับขอมูลท่ีระบุไวในใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันฯ หากขอมูลไมตรงกัน หรือไมสามารถตรวจสอบ
ขอมูลดังกลาวได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน 100-Day Otani Care

นโยบายการรับประกัน

    การรับประกันยาง “บาด บวม เบียด ตำ 100 วัน เปลี่ยนเสนใหมใหฟรี” เมื่อเปลี่ยนยางใหม
ครบ 4 เสนใหคุณขับข่ีม่ันใจไปกับยางโอตานิ รับประกันเปล่ียนเสนใหมใหฟรีทันทีภายใน 100 วันกับ
ปญหายางบาด บวม แตก หรือโดนตำไมวาดวยสาเหตุใดในการขับขี่ นับตั้งแตวันที่ซื้อยางรถยนต
จากตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ

การรับประกันยาง



8.  กระบวนการเคลมจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือยางเคลมมาถึงบริษัทฯ แลวเทาน้ัน จึงจะมีการออกยางเสน
ใหมโดยไมสามารถเปล่ียนแปลงเปนเงินสดได บริษัทฯ จะเปล่ียนยาง ย่ีหอ รุน และขนาดเดียวกันกับ
ยางเดิมท่ีชำรุด ยกเวน กรณีไมมียางดังกลาวทางบริษัทฯ จะใชยางรุนอ่ืนทดแทนและหากยางใหมมี
ราคาสูงกวาผูขอรับประกันจะตองจายสวนตางท่ีเกิดข้ึน โดยคิดจากราคา ณ วันท่ีเปล่ียนยางใหม
     ท้ังน้ีบริษัทฯ จะแจงผลการเคลมภายใน 30 วันนับต้ังแตยางท่ีเคลมมาถึงบริษัทฯ อน่ึงคาใชจายใน
การสงยางเขามาเคลมกับทางบริษัทฯ ทางผูขอรับประกันจะตองเปนผูรับภาระขนสงเองโดยทาง
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาขนสงสวนน้ีท้ังไปและกลับ
9.  บริษัทฯ จะเปลี่ยนยางใหสูงสุด 4 เสนตอ 1 ใบเสร็จรับเงินภายในระยะเวลารับประกันยาง 100
วัน
10.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสาเหตุของการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑกอนที่จะ
ทำการชดเชย
11.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมทำการเปล่ียนยางเสนใหมให ในกรณีท่ีทางบริษัทฯ ไดตรวจสอบยางท่ี
ชำรุดดังกลาวและพบวา การชำรุดของยางที่ขอรับประกันเกิดจากความตั้งใจหรือจงใจจากผูใชงาน
หรือตัวแทนจำหนายใหเกิดความเสียหายดังกลาว
12.  ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายหากทำการตรวจสอบและพบวาตัวแทนจำหนายได
ทำการทุจริตเพ่ือใหทางบริษัทฯ เกิดความเสียหายจากนโยบายการรับประกันดังกลาว
13.  โปรดกรอกขอมูลในใบรับประกันฯ ใหครบถวนและตามความเปนจริงเทานั้น มิฉะนั้นการรับ
ประกันจะเปนโมฆะและไมมีผลบังคับใช

      ชองทางการลงทะเบียนสำหรับโปรแกรม “100-Day Otani Care” บาด บวม เบียด ตำ 100
วันเปล่ียนเสนใหมใหฟรี
1.  ลงทะเบียนในเอกสารขอรับรองการรับประกันและสงกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย ฟรี
2.  ลงทะเบียนผาน Website: WWW.OTANITIRE.COM
3.  ลงทะเบียนผาน           OTANITIRE
***ลูกคาจะไดรับสิทธิ์ประกัน “100-Day Otani Care” บาด บวม เบียด ตำ 100 วัน เปลี่ยน
เสนใหมใหฟรีเม่ือลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแตวันท่ีซ้ือ***
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      ชองทางการติดตอเพื่อยื่นเรื่องขอรับการชดเชยทานสามารถยื่นเรื่องขอรับการชดเชยที่ราน
ตัวแทนจำหนายท่ีทานซ้ือยางไดตามข้ันตอน ตอไปน้ี
1.  นำยางเสนท่ีเกิดความเสียหาย พรอมใบเสร็จรับเงิน และเอกสารตาง ๆ ท่ีระบุไวในขอ 2 มอบให
แกรานคาตัวแทนจำหนายเพ่ือดำเนินการขอรับการชดเชย
2.  เอกสารประกอบการย่ืนเร่ืองรับการชดเชย ไดแก
     2.1  สำเนาทะเบียนรถ (เลขทะเบียนรถตรงกับที่ระบุไวในการลงทะเบียนรับประกัน) พรอม
รับรองสำเนาถูกตอง
     2.2  สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาใบอนุญาตขับข่ีของเจาของรถพรอมรับรองสำเนาถูกตอง
     2.3  ใบเสร็จรับเงิน
     2.4  ใบรับประกันสินคา
3.  รานตัวแทนจำหนายจะดำเนินการสงยางพรอมเอกสารขางตนใหบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดรับยาง
เสนท่ีมีปญหาและเอกสารประกอบท่ีมีรายละเอียดถูกตองและครบถวน

วิธีการขอรับการชดเชย

2.  เอกสารประกอบการย่ืนเร่ืองรับการชดเชย ไดแก
     2.1  สำเนาทะเบียนรถ (เลขทะเบียนรถตรงกับที่ระบุไวในการลงทะเบียนรับประกัน) พรอม
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เสนท่ีมีปญหาและเอกสารประกอบท่ีมีรายละเอียดถูกตองและครบถวน

1.  ความพึงพอใจในสินคา เชน เสียงของยาง ความแข็งหรือน่ิมของยาง
2.  ขนาดยาง รุนยาง ไมตรงกับการใชงาน หรือไมเหมาะสมกับตัวรถ
3.  การใชงานท่ีผิดประเภท หรือใชเพ่ือการแขงขัน
4.  ผูซ้ือไมไดสงใบแจงขอรับประกันผลิตภัณฑมาใหบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับจากวันท่ีซ้ือหรือใบรับ
ประกันชำรุดหรือสูญหาย
5.  มีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิหรือการครอบครองจากผูซ้ือรายเดิม

*การรับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิต 5 ป สามารถพิจารณาไดจาก website ของ
กลุมบริษัทยางโอตานิ WWW.OTANITIRE.COM

การรับประกันน้ีไมครอบคลุมในกรณี ดังน้ี


