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PREMIUM
Useita pintavaihtoehtoja kaukoliikenteeseen ja lähikuljetuksiin sekä bussin renkaiksi. Uusi kumisekoitus, jossa on 70 prosenttia synteet-
tistä kumia ja 30 prosenttia butadieenikumia. Erittäin hyvä märkäpito ja korkea kilometrisuorite. Tämän ainutlaatuisen kumiseoksen saa 
Pohjoismaissa vain  Colmecilta.

TECHOLOGY
Useita pintavaihtoehtoja perävaunuihin,  matalaprofiilirenkaisiin sekä talvikäyttöön. Uusi sekoitus, joka on kokonaan luonnonkumia. Alhainen 
vierintävastus, vähäinen lämmönkehitys sekä erittäin hyvä pisto- ja viiltokestävyys.

ALLROUND
Useita pintavaihtoehtoja lähikuljetuksiin, jakeluun sekä maastoon. Uusi kumisekoitus, jossa on 70 prosenttia luonnonkumia ja 30 prosenttia 
synteettistä kumia. Erinomaiset ominaisuudet, erittäin hyvä pisto- ja viiltokestävyys. 

Avain pitäviin rengasratkaisuihin.

Rengasrunkojen rekisteröinti ja läpivalaisu

Kaikki pinnoitettavaksi tulevat rengasrungot saavat yksilöllisen merkinnän, minkä ansiosta asia-
kas saa aina takaisin lähettämänsä rungon. Emme koskaan vaihda runkoja. Rekisteröinnin ja ul-
koisen tarkastuksen jälkeen rungot käytetään läpivalaisukoneessa, joka on ainoa lajissaan koko 
Pohjois-Euroopassa.  Pinnoitukseen kelpaamattomat rungot hylätään heti korkean laadun var-
mistamiseksi.

Tuotanto

Vanha kulutuspinta rouhitaan pois tietokoneohjatussa, täysautomaattisessa prosessissa, ja run-
ko karhennetaan tarkasti oikeaan pyöreyteen ja leveyteen. Mahdolliset vauriokohdat hiotaan ja 
vahvistetaan. Tämän jälkeen kiinnitetään uusi korkealaatuinen pinta jonka keskityksessä ja opti-
moinnissa käytetään erityistekniikkaa; prosessia seurataan polarisoivan valon avulla. Vulkanoin-
nin jälkeen prosessi päättyy lopputarkastukseen..

Koepaineistus

Kaikki meillä pinnoitettavat renkaat joutuvat koepaineistukseen. Renkaat paineistetaan 10,5 barin 
paineeseen juuri ennen luovutusta asiakkaalle korkean laadun varmistamiseksi. Ainutlaatuinen 
ja korkeatasoinen pinnoitusprosessimme onkin verrattavissa uusien renkaiden valmistukseen - 
ainoana Pohjois-Euroopassa.

Renkaiden varastointi

Renkaat  varastoidaan sisätiloihin odottamaan toimitusta asiakkaille. Niin renkaat kuin rungotkin 
ovat varastossa suojassa kosteudelta. Varastoihimme mahtuu yhteensä noin 100 000 kuorma- ja 
linja-auton rengasta.

u

u

u

u

Boss-tuotantolinjat.

Colmec on avainsana parempiin rengasratkaisuihin.

Työskentelemme yrityksesi parhaaksi: Colmecin keskeinen tavoite on pienentää asiakkaidensa rengas- ja polttoainekustannuksia.

Colmec on itsenäinen, ketjuista ja valmistajista riippumaton perheyritys. Toimimme kuitenkin tiiviissä yhteistyössä kaikkien merkittävien rengasval-
mistajien kanssa, minkä ansiosta pystymme joustavasti tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja asiakkaidemme tarpeisiin.

Ruotsissa meidät tunnetaan luotettavana ja monipuolisena kumppanina, joka kuuntelee asiakkaidensa ääntä. Tästä osoituksena olemme mark-
kinajohtaja raskaan kaluston rengastoimituksissa. Colmecin menestys perustuu yhdistelmään, jonka muodostavat huippuunsa kehitetty tekninen 
osaaminen ja laatu sekä ennen kaikkea ylivertainen palvelu.



Ruotsi
Talvirengasmääräykset ovat voimassa 1.12. – 31.3. välisenä 
aikana ja koskevat sekä ruotsalaisia että ulkomaisia ajoneuvoja.

Kuorma- ja linja-autot yli 3,5 tonnia:
Pienin sallittu urasyvyys on 5 mm kaikilla akseleilla. Talvisissa 
tieoloissa talvirenkaat on asennettava vetoakselille.

”Talvisilla tieoloilla” tarkoitetaan tietä, jonka jollain osuudella on 
jäätä, loskaa tai kuuraa.
Vetoakselia koskeva talvirengasmääräys tarkoittaa kolmea vaih-
toehtoa:

”Erityisesti talvikäyttöön tarkoitetut renkaat, joissa on merkin-
tä M+S.”

”Karkealla talvikuviolla varustetut renkaat, joissa on merkin-
tä M+S sekä alppihuippu/lumihiutale -symboli (3 PMSF).”

”Talvirenkaisiin rinnastetaan renkaissa olevat lumiketjut tai 
ajoneuvon muu soveltuva järjestelmä, hiekoitin tai vastaava 
laite.”

”3 PMSF” -merkintä on riittävä tae siitä, että rengas täyttää 
talvirengasta koskevat määritelmät. Tämä merkintä kertoo, että 
rengas on hyväksytty erityisessä testauksessa. Lisämerkintä 
koskee toistaiseksi vain uusia renkaita.
Poikkeuksena edellä kerrottuihin talvirengasmääräyksiin:
”Kun raskasta kuorma-autoa käytetään maansiirto- tai vastaa-
vissa tehtävissä.” Määräykset eivät myöskään koske sotilas- 
ajoneuvoja.

Perävaunut:
Perä- ja puoliperävaunujen renkaiden urasyvyys on oltava vähin-
tään 1,6 mm myös talvikautena.

Norja
Kaikki yli 3,5 tonnin ajoneuvot
Määräykset ovat voimassa talvikautena, joka alkaa 1. marraskuu-
ta ja on voimassa toisen pääsiäispäivän jälkeiseen maanantaihin. 
Nordlandin, Tromssan ja Finmarkin lääneissä talvikausi on 16. 
lokakuuta – 30. huhtikuuta. Talvirengasmääräykset koskevat sekä 
norjalaisia että ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja.
Ajoneuvon kuljettaja vastaa siitä, että pitokyky riittää kulloisis-
sakin kelioloissa. Talvikaudella tämä tarkoittaa talvirenkaiden 
(nastoilla tai ilman), lumiketjujen tai muun vastaavan varustuksen 
käyttöä.

Talvirenkaissa on merkintä (M+S) ja niiden tulee olla erityisesti 
talvikäyttöön tarkoitetut. Urasyvyyden pitää olla vähintään 3 mm.
Nastoitus saa olla vain talvikäyttöön tarkoitetuissa renkaissa.
Nastarenkaita ja lumiketjuja saa käyttää myös edellä kerrottujen 
ajankohtien ulkopuolella, jos keliolot niin edellyttävät.
Huom! Lumiketjut on pidettävä aina mukana autossa talvikauden 
aikana. Lumiketjuja tulee olla mukana ajoneuvon koosta riippuen 
vähintään 3, 5 tai 7. Yksi ketjuista on tarkoitettu etupyöriä varten.
Ketjujen tulee olla metalli/teräsvalmisteisia. Paikoilleen asen-
nettuina ketjujen tulee olla jatkuvassa kosketuksessa tienpin-
taan. Ketjut laitetaan paikoilleen ennen lähtöä, jos matkalla on 
odotettavissa talviset tieolot.

Suomi
Suomessa ei ole erityisiä säädöksiä, jotka koskevat raskaiden ajo-
neuvojen talvirenkaita. Renkaiden urasyvyyden on oltava vähintään 
1,6 mm. Nastarenkaita saa käyttää 1. marraskuuta – 31. maalis-
kuuta tai pääsiäisen jälkeiseen seuraavaan maanantaihin asti.

Tanska
Tanskassa ei ole erityisiä säädöksiä, jotka koskevat raskaiden 
ajoneuvojen talvirenkaita. Renkaiden urasyvyyden on oltava  
vähintään 1,0 mm. Nastarenkaita saa käyttää 1. marraskuuta – 
15. huhtikuuta.

Saksa
Talvirenkaita tulee käyttää talvisissa kelioloissa ainakin vetoak-
selilla.
Talvirenkailla tarkoitetaan renkaita, joissa on merkintä M+S. 
Talvirengasmääräyksissä ei ole määritelty mitään erityistä tal-
vikautta, jolloin renkaita pitää käyttää. Erikseen on määrätty vain, 
että urasyvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm. Nastarenkaita 
Saksan teillä ei saa käyttää . Tämä koskee myös ulkomailla rekis-
teröityjä ajoneuvoja.

Puola
Nastarenkaita ei saa käyttää Puolassa.

Itävalta
Talvikausi on 1. marraskuuta – 15. huhtikuuta. Tuona aikana 
raskaissa ajoneuvoissa pitää olla M+S -merkityt renkaat ainakin 
vetoakselilla. Urasyvyyden täytyy olla vähintään 5 mm.
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta muissa Euroopan mais-
sa ei ole erityistä talvirenkaita koskevaa lainsäädäntöä.

31.1.2014
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Kilometrisuorite Vierintävastus Pisto- ja viiltovauriot Pito (märkä-/kuiva-)

Talvirengasmääräyksiä eri maissa.
Ohessa kooste joidenkin maiden lainsäädännön tärkeimmistä kohdista. Tarkemmat yksityiskohdat löytyvät 
kunkin maan rengas- ja ajoneuvomääräyksistä.
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BTA2
Korkean kilometrisuoritteen pinta-
kuvio, jonka alhainen vierintävastus 
säästää polttoainetta. Sopii erittäin 
hyvin matalarakenteisiin perävau-
nuihin.

Urasyvyys 12,0 mm›› 

BZA

Urasyvyys 13,0 mm›› 

Luotettu pintamalli, yhtenäiset 
olka-alueet ja sisäänrakennetut 
lamellit jäähdytystä varten. Sopii 
kokoihin 17.5” ja 19.5”.
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›› KAUKO-/LÄHIKULJETUKSIIN

BCT/S

Urasyvyys 18,0 mm
M+S

›› 

Pintamalli vetopyörille ympärivuoti-
seen käyttöön.  Hyvä sivuttaispito. 
Alhainen melutaso.
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BDE2

Urasyvyys 21,0 mm
M+S

›› 

Kesäkäyttöön soveltuva pintamalli. 
Erittäin hyvä pisto- ja viiltokestä-
vyys sekä märkäpito.
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›› KAUKO-/LÄHIKULJETUKSIIN ›› KAUKO-/LÄHIKULJETUKSIIN

BTA/65

Urasyvyys 13,0 mm›› 

Erittäin vähän lämpenevä kumi-
seos. Suositellaan pitkille kuljetus-
matkoille. Erittäin kevyesti rullaava 
pintamalli, joka vähentää polttoai-
neenkulutusta noin 5 prosenttia.
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BZAW/65

Urasyvyys 13,0 mm›› 

Siipirakenteen ansiosta kestää 
hyvin sivuttaista vääntöä. Sovel-
tuu erillisellä telillä varustettuihin 
perävaunuihin, pitkän akselivälin 
perävaunuihin sekä matalaprofiili-
renkaisiin.

B_
te

ch

›› KAUKO-/LÄHIKULJETUKSIIN ›› KAUKO-/LÄHIKULJETUKSIIN

BZE2

Urasyvyys 15,5 mm›› 

Erittäin kevyesti rullaava pintamalli, 
joka vähentää polttoaineenkulu-
tusta noin 5 prosenttia.  Yhtenäiset 
olka-alueet ja sisäänrakennetut 
lamellit jäähdytystä varten.
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BTE2/65

Urasyvyys 14,5 mm›› 

Kuumenemista vähentävä kumise-
os. Soveltuu  mm. ykköspyöräteli-
akseleihin. Erittäin kevyesti rullaava 
pintamalli, joka vähentää polttoai-
neenkulutusta noin 5 prosenttia.
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›› KAUKO-/LÄHIKULJETUKSIIN ›› KAUKO-/LÄHIKULJETUKSIIN

›› KAUKO-/LÄHIKULJETUKSIIN
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BDL/60

Urasyvyys 18,5 mm
M+S

›› 

Korkea kilometrisuorite. Erino-
maiset märkäominaisuudet sekä 
kauko- että lähikuljetuksiin. Sovel-
tuu hyvin matalaprofiilirenkaille.
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BMD

Urasyvyys 21,0 mm
M+S

›› 

Pitkille kuljetusmatkoille tarkoitettu 
erittäin kevyesti pyörivä pintamalli 
vetopyöriin. Ei sovellu vaikeisiin 
tieoloihin.
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BDA2

Urasyvyys 17,5 mm
M+S

›› 

Pitkille kuljetusmatkoille tarkoi-
tettu kevyesti pyörivä, polttoainetta 
säästävä ja hiljainen pintamalli 
vetopyöriin. Täydellinen valinta 
matalaprofiilirenkaisiin.
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BZY2

Urasyvyys 15,5 mm›› 

Itsepuhdistuva pintamalli työ-
maakäyttöön. Optimaalinen 
kilometrisuorite. Pisto- ja viiltovau-
rioita kestävä kumiseos.
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BZY/65

Urasyvyys 14,5 mm›› 

Itsepuhdistuva pintamalli seka-
laiseen ajotehtäviin ja vaativiin 
oloihin. Sopii ykköspyöräteleihin.
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M+S

BTY

Urasyvyys 13,5 mm
M+S

›› 

Yleispintamalli perävaunuille. Ras-
kaille kuormille sopiva kumiseos, 
esimerkiksi puutavarakuljetuksiin. 
Erittäin hyvä pisto- ja viiltokestä-
vyys.
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B748

M+S

›› 

Karkea pintakuvio sekalaisiin 
ajotehtäviin. Kestävä kumiseos. 
Sopii mm. puoliperävaunuihin. 

B_
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ch Urasyvyys 18,0 mm

B-WORKS

Urasyvyys 21,5 mm
M+S

›› 

Uusittu sekä vahva pintamalli. 
Pisto– ja viiltovaurioita kestävä 
kumiseos karkealle ajoalustalle.
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›› KAUKO-/LÄHIKULJETUKSIIN ›› KAUKO-/LÄHIKULJETUKSIIN

›› KAUKO-/LÄHIKULJETUKSIIN ›› MAASTOON

›› MAASTOON ›› MAASTOON

›› MAASTOON ›› MAASTOON
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BZM

Urasyvyys 26,0 mm›› 

Suuriin trukkeihin /terminaa-
likäyttöön tarkoitettu. 4 mm alus-
kumirakenne. Korkea tuntisuorite.
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BSG

Urasyvyys 19,5 mm
M+S

›› 

Jämerä pintamalli vetopyörille. 
Tarkoitettu talvikäyttöön, kun tarvi-
taan kunnon pitoa. Hyvä sivuttais-
vakaus. Valmiit nastareiät.
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BWM

Urasyvyys 20,0 mm
M+S

›› 

Talvipintamalli kaikkiin keleihin. 
Korkea kilometrisuorite. Syysasen-
nuksella taataan pitkä käyttäaika.
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BDR

Urasyvyys 21,5 mm
M+S

›› 

Vetäviin renkaisiin, erinomainen 
pito ja kilometrisuorite. Sopii myös 
ympärivuotiseen käyttöön.
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BDN2

Urasyvyys 22,0 mm
M+S

›› 

Sekä kauko- että lähikuljetuksiin.
Optimaalinen pito ja korkea kilomet-
risuorite. Sopii ympärivuoti-
seen käyttöön.
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BWE 

Urasyvyys 20,0 mm
M+S

›› 

Talvikäyttöön, itsepuhdistuva pin-
takuvio, cap&base -rakenne sekä 
hyvät talviominaisuudet. 
Sopii nastoitettavaksi.
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BWG 

Urasyvyys 20,0 mm
M+S

›› 

Talvipintakuvio,  erinomainen pito 
ja kulutuskestävyys. Cap & base -
rakenne sekä WSI- ja DSI-kulumis-
varoittimet. 
Korkea kilometrisuorite.
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BWF 

Urasyvyys 17,0 mm
M+S

›› 

Uusi talvipintakuvio, kehitetty 
pohjoismaisille markkinoille, joilla 
arvostetaan pitoa ja turvallisuutta. 
Korkea kilometrisuorite.
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›› TRUKKI- JA TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN ›› TALVIKÄYTTÖÖN

›› TALVIKÄYTTÖÖN ›› TALVIKÄYTTÖÖN

›› TALVIKÄYTTÖÖN ›› TALVIKÄYTTÖÖN

›› TALVIKÄYTTÖÖN ›› TALVIKÄYTTÖÖN



71.1.2014

BCT/SKOKO BDE2 BDL/60 BMD BDA2

KAUKO/LÄHIKULJETUKSIIN – VETOPYÖRILLE
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•
•
•
•
•

•

•

•

19.5

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5

22.5

315/60 R 22.5

275/70 R 22.5

315/70 R 22.5

295/80 R 22.5

315/80 R 22.5

BTA2KOKO BZA BZE2 BTE2/65 BTA/65 BZAW/65

KAUKO/LÄHIKULJETUKSIIN – VAPAASTI PYÖRIVÄT/PERÄVAUNUT

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

19.5

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5

425/55 R 19.5

435/50 R 19.5

445/45 R 19.5

22.5

315/60 R 22.5

275/70 R 22.5

315/70 R 22.5

295/80 R 22.5

315/80 R 22.5

385/55 R 22.5*

385/65 R 22.5

* BTA/65 = BTA 

›› Puuttuuko valikoimasta jokin koko tai pintamalli?
 Ota yhteyttä, niin teemme haluamastasi mallista tarjouksen.
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BZY2KOKO BZY/65 BTY B748 B-WORKS

MAASTOAJOON (ON/OFF) – VAPAASTI PYÖRIVÄT/PERÄVAUNUT  VETOPYÖRIIN

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

19.5

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5

22.5

315/60 R 22.5

275/70 R 22.5

315/70 R 22.5

295/80 R 22.5

315/80 R 22.5

385/55 R 22.5

385/65 R 22.5

425/65 R 22.5

KOKO BZM BCT/S BSG

TRUKKI-/TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN – VETOPYÖRILLE

10

6.50 R 10

12

7.00 R 12

15

28 x 9 R 15

8.25 R 15

250 R 15

300 R 15

20

12.00 R 20

22.5

13 R 22.5

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
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BSGKOKO BWM BDR BDN2 BWE BWG BWF

TALVIKÄYTTÖÖN

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

19.5

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5

445/45 R 19.5

22.5

315/60 R 22.5

275/70 R 22.5

315/70 R 22.5

295/80 R 22.5

315/80 R 22.5

Me emme ainoastaan täytä 
asiakaslupaustamme 
- me haluamme ylittää sen!
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YLEISET SOPIMUSEHDOT COLMEC AB
tuotteiden toimituksesta Colmec Ab:ltä sekä Colmec Oy (jäljempänä CAB) asiakkaalle (Asiakas)

1 - Johdanto
Nämä yleiset sopimusehdot löytyvät ja ovat saatavilla osoitteesta www.colmec.fi ja koskevat kaikkia Asiakkaan tilauksia. 
Sopimusehdot ovat voimassa, kunnes CAB asettaa muutetut sopimusehdot saataville. CAB:lla ja Asiakkaalla on oikeus 
kirjallisesti sopia poikkeuksista sopimusehtoihin. CAB ei vastaa mahdollisista painovirheistä kotisivuillaan eikä painetuissa 
julkaisuissa.

2 - Hinnat, bonukset ja alennukset
Tuotteet toimitetaan CAB:n päättämin hinnoin ja ehdoin, jotka ovat voimassa toimituspäivänä. CAB:lla on oikeus muuttaa 
hintoja ja ehtoja voimassa olevien oikeudellisesti pätevien käytäntöjen mukaisesti. Kaikki hinnat on ilmoitettu ilman arvon-
lisäveroa ja mahdollisia ympäristö- ja tullimaksuja.

3 - Toimitukset
CAB vastaa kuljetuksesta asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen EU:n alueella. EU:n ulkopuolisten toimitusten osalta 
CAB vastaa kuljetuksesta kyseiselle valtionrajalle. CAB pyrkii kohtuullisin ponnistuksin toimittamaan tuotteet toivotun ai-
kataulun mukaisesti, mutta ei ole vastuussa Asiakkaalle, mikäli toimitus ei tapahdu toivotun aikataulun mukaisesti. Kaikki 
CAB:n vastuulla olevat toimitukset hoidetaan käyttämällä CAB:n omia toimitusresursseja. Muista toimitustavoista ja niiden 
kustannuksista vastaa Asiakas itse.

4 - Maksuehdot
Maksun tulee olla perillä CAB:lla kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu. Vel-
kakirjaa tai muuta maksusitoumusta ei voida pitää suorituksena ennen kuin koko summa on maksettu. Mikäli Asiakas ei 
maksa laskua ajallaan, CAB:lla on oikeus periä Asiakkaalta viivästyskorkoa ajalta, joka alkaa eräpäivästä ja päättyy päivään, 
kun lasku on kokonaan maksettu. Tällä hetkellä perittävä vuosikorko on kahdeksan ja puoli (8,5) prosenttia, joka on Suomen 
Pankin määräämä korkein viivästyskorko.

5 - Omistusoikeus
Omistusoikeuden pidättämisen ollessa sovellettavan lain mukaisesti pätevä, CAB:lla on omistusoikeus toimitettuihin tuot-
teisiin, kunnes Asiakas on ne kokonaan maksanut sopimusehtojen mukaisesti.

6 - Vastuu virheestä  tuotteessa ennen sen toimittamista asiakkaalle
CAB:n vastuu koskee vain sellaista virhettä, joka tuotteissa on ollut ennen niiden toimittamista Asiakkaalle. CAB:lla on 
velvollisuus vaihtaa tällaiset tuotteet virheettömiin. Asiakas on tuotteet vastaanottaessaan velvollinen tarkastamaan, vas-
taavatko tuotteet lähetyslistaa tai vastaavaa dokumenttia sekä onko toimituksessa virheitä, jotka liittyvät materiaaliin, 
valmistukseen, tuotteeseen, pakkaukseen ja/tai toimitettujen tuotteiden määrään. Virheellisiä tuotteita koskevat vaati-
mukset tulee välittömästi esittää tuotteiden vastaanottamisen jälkeen, ja vaatimusten tulee olla kirjallisena perillä CAB:lla 
viimeistään kahden viikon kuluessa tuotteiden tai niiden osien vastaanottamisesta. Mikäli Asiakas ei kiinnitä virheeseen 
huomiota edellä kuvatulla tavalla, CAB vapautuu tuotteen kuntoa, pakkausta ja määrää koskevasta vastuusta. CAB:n vastuu 
virheellisistä tuotteista koskee vain sellaisia alkuperäisiä virheitä, jotka ovat olleet olemassa ennen toimitusta Asiakkaalle. 
Alkuperäiseksi virheeksi katsotaan vain materiaali- ja valmistusvirheet. Vaihdetut virheelliset tuotteet ovat CAB:n hallin-
nassa ja omaisuutta, kunnes CAB toisin ilmoittaa.

6.1 - Vastuu virheestä tuotteessa asiakkaalle sen luovuttamisen jälkeen
CAB ei vastaa niistä virheistä, jotka ovat aiheutuneet olosuhteista, jotka saivat alkunsa sen jälkeen, kun tuotteen vahingon-
vaara siirtyi asiakkaalle. CAB:n vastuu ei kata esimerkiksi niitä virheitä, jotka Asiakas on aiheuttanut vääränlaisella varas-
toinnilla tai käsittelyllä. Edelleen, CAB ei ole vastuussa niistä virheistä, jotka aiheutuvat CAB:n tuotteiden sopimattomasta 
käytöstä. Asiakas sitoutuu noudattamaan CAB:n antamia suosituksia varastoinnista, asennuksesta, ilmantäytöstä, pai-
neesta ja käytöstä. Asiakas on osaltaan velvollinen kertomaan käyttäjille ja omille asiakkailleen CAB:n asettamat ehdot. 
Ilman CAB:n lupaa on kiellettyä muuttaa ja/tai turmella kokonaan tai osittain CAB:n tuotteissa olevia merkintöjä ja/tai 
numeroja tai myydä tällaisia tuotteita.

6.2. - Taloudellinen vahinko
CAB ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tuotannonmenetystä, tappiota tai muuta taloudellista tai epäsuoraa vahinkoa.
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7 - Ylivoimainen este
Osapuolet vapautetaan vastuusta, mikäli osapuoli ei kykene suorittamaan tämän sopimuksen mukaista velvollisuut- 
taan sellaisena aikana kun ja sikäli kuin velvollisuuden asianmukainen suorittaminen osapuolen toimesta estyy sellaisen 
olosuhteen takia, johon osapuoli ei voi kohtuudella vaikuttaa. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi, mutta eivät pelkästään 
nämä: sota, terrorismi, mellakka, lakko, työsulku, työmarkkinaselkkaus, yleinen kuljetusten puute, tulipalo, tulva, kuivuus, 
luonnonmullistukset, lain tai viranomaisen määräyksen, säännön, asetuksen, ohjeen tai muun olosuhteen noudattami-
nen osapuolen vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella (”Force Majeure”, ”ylivoimainen este”). Ylivoimaisen esteen edellytys 
on, että osapuolen ei olisi voitu kohtuudella huomaavan tapahtumaa ja sen vaikutuksia osapuolen kykyyn toimia tämän 
sopimuksen mukaisesti ja että osapuoli ei olisi voinut kohtuudella välttää tapahtumaa ja sen vaikutuksia. Osapuolen, joka 
haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee välittömästi ilmoittaa toiselle osapuolelle sellaisen ylivoimaisen esteen al-
kamisesta ja lakkaamisesta. Mikäli näin ei toimita, kyseinen osapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen vastuusta va-
pautuakseen. Molempien osapuolten tulee kaikin kohtuullisin toimenpitein pyrkiä estämään ja vähentämään ylivoimaisen 
esteen aiheuttamaa tämän sopimuksen ehtojen täyttämättä jättämisen seurauksia.

8 - Tekijänoikeus
CAB käynnistää oikeustoimet vastaan kaikkia niitä oikeus- ja yksityishenkilöitä, jotka jäljentävät (kopioivat) tai väärentävät 
CAB:n tuotteita tai loukkaavat CAB:n immateriaalisia oikeuksia.

9 - Muutokset yleisiin sopimusehtoihin
CAB:lla on oikeus milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta muuttaa voimassa olevia ehtoja. Muutetut ehdot ovat voi-
massa siitä lähtien, kun ne on saatettu Asiakkaan saataville viestintämuodosta riippumatta. Voimassa olevat yleiset sopi-
musehdot ovat saatavilla osoitteessa www.colmec.fi, tai pyydättäessä myös sähköisessä tai paperisessa muodossa.

10 - Riitojen ratkaisu
Näitä sopimusehtoja koskevat riita-asiat ratkaistaan ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

LAATU- JA YMPÄRISTÖSERTIFIKAATIT
Sertifikaatit ovat nähtävillä yrityksemme www-sivuilla ja toimitetaan pyydettäessä myös erikseen.

Laatu ja ympäristö

Colmecilla on laadunhallintajärjestelmä, joka täyttää ISO 9001:2008 -standardin mukaiset vaatimukset. Järjestelmä  
koskee renkaiden pinnoitusta sekä markkinointia, myyntiä sekä pinnoitettujen ja uusien kuorma- ja linja-autojen  
renkaiden jakelua.
Colmecilla on ympäristöjärjestelmä, joka täyttää ISO 14001:2004 -standardin mukaiset vaatimukset. Järjestelmä koskee 
renkaiden pinnoitusta sekä markkinointia, myyntiä sekä pinnoitettujen ja uusien kuorma- ja linja-autojen renkaiden 
jakelua.

ECE R 109
Colmecin pinnoitettujen renkaiden tuotanto täyttää kansainvälisen ECE R 109-säännön laatuvaatimukset. Tämä  
koskee myös Colmec-ryhmän Puolan Rundnossa sijaitsevaa tehdasta.

Luottokelpoisuus
Colmec AB on saanut korkeimman luottoluokituksen Pohjoismaiden johtavilta luottoluokituslaitoksilta, UC AB:lta sekä 
AAA Soliditet AB:lta.

Colmec OY: Y-tunnus: 2547315-4
Osoite:  Perintötie 8 C 1, 01510 VANTAA
Puhelin: 09 4282 6250  
S-posti: info@colmec.fi  |  Kotisivu: www.colmec.fi
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