La garantía MIDAS
GARANTIA LEGAL
Totes les reparacions o instal·acions estan garantides per tres mesos o 2.000 quilòmetres ( tret per als vehicles industrials, on el termini és de quinze dies), en les condicions
que especifiquen l’article 16 del Reial Decret 1457/1986, del 10 de gener, o la normativa d’aplicació a cada CA.
Aquest establiment respon de les manques de conformitat de les peces noves instal·lades en vehicles de consumidors que es manifestin en un termini de dos anys des del
lliurament i/o muntatge.
El garant de les peces instal·lades serà la persona física y jurídica titular del Centre Midas les dades del qual figuren a l’anvers d’aquest document. Sense perjudici de
l’anterior, la present garantía podrà fer-se efectiva als Centres Midas situats a Àustria, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Polònia, Portugal i el Marroc, tret que es tracti de
prestacions de serveis específicament excloses.
La garantía s’entén total, incloent-hi mà d’obra, peces canviades, servei de grua, desplaçament d’operaris i impostos, i el seu compliment es realitzarà sense possibilitat de
postergació.
La manipulació per tercers de les peces garantides pot invalidar la garantia.
Si l’automòbil en garantia s’avaria [*], el client haurà de posar-se en contacte amb el taller garant perquè procedeixi al compliment de la garantía directament o a través de
tercers. A aquest efecte, l’avís es realitzarà a través de qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la seva recepció per part del taller reparador.
[*] “a més de 25 quilòmetres del taller garant” (redacció aplicable a les reparacions efectuades a les CA d’Astúries, Extremadura i Madrid)
Si el taller garant no respongués al seu requeriment o es negués al compliment de les seves obligacions, el client podrà realitzar la reparació a qualsevol altre establiment
proper, i el garant estarà obligat al pagament de la factura presentada al client o usuari.
Si durant el període de garantía, es produeix una avaria de la parts reparades, el taller garant, prèvia comunicació de l’usuari, repararà gratuïtament l’avaria.
La garantía del servei a què fa referència aquesta factura serà total i inclourà mà d’obra, peces canviades, servei de grua, desplaçament d’operaris i impostos, càrrecs o
gravàmens que siguin aplicables, i el seu compliment es realitzarà sense possibilitat de postergació. (Redacció aplicable a les reparacions efectuades a la CA de Castella-la
Manxa)

GARANTIA COMERCIAL
Addicionalment a la garantía legal, i per als vehicles que no tinguin la consideració d’industrials o de servei públic, les peces estaran garantides a partir de la data de
lliurament del vehicle per un termini de tres anys més (fins a un total de cinc anys) en el cas dels amortidors i sense límit de temps per a la reparació de punxades en
pneumàtics de les marques Midas Tenor, Good Year, Bridgestone, Michelin, Dunlop i Voyages, amb les excepcions que es detallen a continuació.
El pneumàtic Midas Tenor està garantit per una durada de 40000 km (o 30.000 km per als codis de velocitat V, W, Y i Z) durant els 5 anys posteriors a la seva compra, de
manera que, si s’assoleix o se supera la profunditat mínima legal dels pneumàtics (1,6 mm) abans de la finalització del termini de durada de la garantía, Midas reemborsarà
el preu del pneumàtic (muntatge, equilibratge i vàlvula a part) prorratejant el valor del pneumàtic nou pels quilòmetres garantits que quedin per recórrer. Aquest
reemborsament es farà efectiu mitjançant un abonament sobre la compra d’un nou pneumàtic a Midas ( consulti les condicions especifiques).
Garantia específica per escombretes neteja parabrises Midas ORIGIN’ALL: A més de la garantia legal aplicable, les escombretes neteja parabrises Midas ORIGIN’ALL
inclouen un canvi únic de goma d’escombratge, sobre una estructura d’escombretes neteja parabrises funcionant, en tota la xarxa Midas a Europa. Aquesta garantía Midas “
Extra Time”, és aplicable únicament a les escombretes neteja parabrises Midas ORIGIN’ALL muntades en un centre Midas i inclou únicament el canvi de la goma
d’escombratge, quedant intacta l’estructura de escombreta neteja parabrises. Midas ”Extra Time” és únicament aplicable al vehicle per al qual s’ha comprat l’escombreta
neteja parabrises Midas ORIGIN’ALL, fins a 15 mesos després de la data de compra i presentant la factura original.
Les bateries Midas ORIGIN'ALL ofereixen una garantia única de tres anys a partir de la data de compra. Aquesta garantia podrà fer-se efectiva en tota la xarxa Midas
presentant la factura de compra original.

EXCEPCIONS A LA GARANTIA
Aquesta garantia no cobrirà el desgast de les peces instal·lades, tret que aquest sigui anòmal o inusual.
La garantía per a les punxades serà vàlida exclusivament per a reparacions de punxades accidentals de fins a 4 mm produïdes a la banda de rodolament (espatlles
excloses), sempre que el pneumàtic es trobi dins dels límits legals de desgast (més d’ 1,6 mm). S’exclouen explícitament de la garantia les punxades derivades d’actes de
vandalisme, d’impactes o de causes no naturals. La garantía comercial no cobreix els pneumàtics amb codi de velocitat V i superior.
La garantía no cobrirà les deterioracions que es produeixin per un ús anormal, una competició automobilística o un xoc o accident.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’APLICACIÓ
A LA GARANTIA COMERCIAL MIDAS TENOR
La garantía només s’aplicarà sobre els pneumàtics Midas Tenor muntats en centres Midas d’Europa.
La garantía és intransferible, només és aplicable al comprador inicial i s’haurà d’acreditar mitjançant la factura original.
Els codis de velocitat i càrrega del pneumàtic muntat haurien de ser conformes als recomanats pel fabricant, i el centre Midas haurà de conservar el pneumàtic objecte de la
garantía.
La profunditat de la banda de rodolament haurà de ser inferior a 1,6 mm i s’avaluarà amidant tres punts del pneumàtic suficientment distants. Cap d’aquests punts no haurà
de superar els 1,6 mm.
EXCLUSIONS:
La garantia només és aplicable a turismes, quedant exclosos 4x4 i SUV o clients professionals o vehicles d’ús professional o destinats a competició; Els casos de desgast
ràpid o desigual causats per un defecte de vehicle, un impacte, un defecte d’utilització o un mal manteniment: Els pneumàtics no muntats en centres Midas i/o desmuntats o
reparats per qualsevol persona aliena a la xarxa Midas i/o muntats sense vàlvula nova i equilibratge.

ALTRES CONDICIONS
ACCESORIS / COMBUSTIBLE: L’abast de la nostra responsabilitat es limita als accessoris o aparells que estiguin fixos en el moment del lliurament del vehicle, i no es fa
extensible a altres objectes ni a la quantitat de combustible.
DESPESES D’ESTADA: Es reportaran despeses d’estada quan, un cop confeccionat el pressupost o reparat el vehicle i comunicat aquest fet a l’usuari, aquest no es
pronunciés sobre l’acceptació o no del pressupost o no procedís a la retirada del vehicle en un termini de tres dies hàbils. La tarifa per aquest concepte s’exposarà al públic
de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
Aquesta garantía no afectarà els drets legals del consumidor i usuari davant la manca de conformitat dels productes amb el contracte.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les seves dades s’inclouran en un fitxer automatitzat responsabilitat de
MIDAS SILENCIADOR S.L, Sociedad Unipersonal la finalitat del qual consisteix a realitzar, a través de mitjans propis o de tercers, entrevistes de control de qualitat, prestar
serveis d’assistència tècnica, jurídica o en viatge i enviar informació sobre nous productes i promocions. Aquesta Llei li ofereix el dret d’oposició, rectificació, cancel·lació o
accés a les seves dades incloses en el nostre fitxer. Per fer-ho, pot adreçar-se a MIDAS SILENCIADOR S.L, Sociedad Unipersonal, C/ José Echegaray, 10- Bloque 4, planta
2, local 1 28100 Alcobendas (Madrid) o bé trucar al 902 10 13 51.

