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Nova garantia de danos MICHELIN X® WORKS™
Para garantir o investimento nos seus pneus
A Michelin responde às preocupações dos utilizadores do transporte de obra e
construção com uma nova Garantia de Danos gratuita que cobre os danos
acidentais para os pneus MICHELIN X® WORKS™. Esta garantia aplica-se aos
pneus de utilização mista que equipam originalmente os veículos novos e os
comprados no mercado de substituição, com o único requisito de registar-se em
três cliques no portal online MyAccount, através do site www.camion.michelin.es.
Deste modo, os transportadores podem aproveitar as performances da gama MICHELIN
X® WORKS™ sem se preocuparem dos possíveis danos acidentais nos pneus.
O transporte em utilização mista estrada, obras e pedreira é muito exigente, por isso as
empresas do setor querem equipar os seus camiões com pneus robustos, resistentes e
duradouros. A compra pode estar condicionada pelo fato de que existe a probabilidade de
o pneu poder sofrer danos irreversíveis antes do fim da sua vida útil.
Perante estes riscos de incidentes imprevisíveis que podem sofrer os pneus durante a sua
utilização, como em trabalhos em obras, a Michelin propõe a sua nova Garantia de Danos
para a sua gama de pneus MICHELIN X® WORKS™ que equipem originalmente os
veículos novos ou os pneus adquiridos no mercado de reposição.
Totalmente gratuita, a nova Garantia de Danos da Michelin permite aos transportadores
garantir o seu investimento em pneus MICHELIN X® WORKS™. Esta garantia é simples
de contratar e ativar, pois realiza-se online, através do portal MyAccount, acessível desde
o site www.camion.michelin.es. A partir desse momento, quando os pneus MICHELIN X®
WORKS™ sofrem um dano acidental na utilização, a Michelin realiza um desconto para o
transportador na fatura de compra de outro pneu na rede de distribuição da marca, por um
montante proporcional ao valor residual do produto danificado.
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Os pneus MICHELIN X® WORKS™ respondem às expetativas dos transportadores em
robustez, resistência, duração e segurança. A nova Garantia de Danos permite trabalhar
ainda com maior tranquilidade, dado que o investimento em pneus está garantido para
qualquer imprevisto.
Esta nova oferta é um exemplo do compromisso da Michelin para um
desenvolvimento sustentável da mobilidade, inovando tanto em pneus como em
serviços associados.

A missão da Michelin, líder do setor do pneu, é contribuir de maneira sustentável para
a mobilidade das pessoas e dos bens. Por esta razão, o Grupo fabrica e comercializa
pneus para todo o tipo de viaturas, desde aviões até automóveis, veículos de duas
rodas, engenharia civil, agricultura e camiões. A Michelin também propõe serviços
informáticos de ajuda à mobilidade (ViaMichelin.com), e edita guias turísticos, de
hotéis e restaurantes, mapas e Atlas de estradas. O Grupo, que tem a sua sede em
Clermont-Ferrand (França), está presente em mais de 170 países, emprega a 111.200
pessoas em todo o mundo e dispõe de 67 centros de produção implantados em 17 países
diferentes. O Grupo possui um Centro de Tecnologia que se encarrega da investigação
e desenvolvimento com implantação na Europa, América do Norte e Ásia
(www.michelin.es).
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