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SPRemium používa konkretné mená, čísla alebo písmena na 
identifikáciu rôznych typov vzorov behúňov s ich výhodami

 SH 31 D
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Šimkovič Protektor

Spoločnosť Šimkovič Protektor patrí medzi 20 najväčších 
europských producentov obnovených pneumatík s 28 ročnou 
tradíciou. 
SPRemium je nová značka na európskom trhu, ktorá predstavuje 
obnovu celého vonkajšieho povrchu pneumatiky. Proces obnovy 
rieši úroveň "High tech" technológie s vysokou produktivitou 
výrobného cyklu, ktorý bol spolufinancovaný zdrojmi európskej únie 
v rámci programu "Výskum a inovácie".
Šimkovič protektor spĺňa podmienky pre vzájomné uznanie 
homologizácie členských a pridružených krajín v európskej únii na 
základe normy č. 109 a získala registráciu E1-109R-000089.
Má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality podľa normy 
EN ISO 9001:2015 certifikačným úradom SGS SLOVAKIA
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Označenie bočných stien pneumatik

1. Meno značky
2. Krajina pôvodu
3. M+S označenie
4. 3 PMSF označenie
5. Rozmer pneumatiky
6. Záťažový index, Rýchlostný symbol
7. E-Certifikát pre homologizáciu výroby

obnovených pneumatík
8. Vzor dezénu
9. Bezpečnostné varovanie
10. Prerezávanie pneumatík
11. Konštrukcia pneumatiky
12. DOT označenie
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Odporúčané typy vozidiel a poloha

Schválená pozícia 
Zamietnutá pozícia

• Úsporná spotreba paliva a nízky valivý odpor
• Zlepšená mobilita a vysoký kilometrový výkon
• Stabilný profil vďaka drážke v profile do hĺbky 3/4 opotrebenia
• Vysoká priľnavosť vo všetkých poveternostných podmienkách na celoročné využitie

vrátane zasnežených ciest.
• Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní
• Označenie 3 PMSF a M+S

HNACIA NÁPRAVA
REGIONÁLNA A DIAĽKOVÁ PREPRAVA 
NESMEROVÝ DEŹEN

Šimkovič Protektor

SH 20 D 
Vlasnosti produktu
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Odporúčané typy vozidiel a poloha

Schválená pozícia 
Zamietnutá pozícia

SH 21 D 
Vlasnosti produktu
• Úsporná spotreba paliva a nízky valivý odpor
• Hĺbka lamely až po profilovú základňu umožnuje vysokú stabilitu a kilometrový

výkon
• Vysoká priľnavosť počas celej životnosti pneumatiky
• Zosilnená geometria ramien
• Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní

HNACIA NÁPRAVA
REGIONÁLNA A DIAĽKOVÁ PREPRAVA 
NESMEROVÝ DEŹEN
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Odporúčané typy vozidiel a poloha

Schválená pozícia 
Zamietnutá pozícia

• Tvar a dizajn dezénu (kocky gumy) poskytuje vinikajúcu priľnavosť za mokra
• Automatický blokujúce sa kocky gumy zabezpečujú odolnosť voči opotrebeniu

pri akcelerácií a brzdení
• Masivné ramená behúňa zabezpečujú stabilitu v zákrutách
• Uhly sklonu segmentov dezénu zabraňujú zachytávaniu kamienkov
• Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní
• Označenie M+S

HNACIA NÁPRAVA
REGIONÁLNA A DIAĽKOVÁ PREPRAVA 
SMEROVÝ DEŹEN

Šimkovič Protektor
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Vlasnosti produktu
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Odporúčané typy vozidiel a poloha

Schválená pozícia 
Zamietnutá pozícia

SH 30 D 
Vlasnosti produktu
• Mobilitu pneumatiky zabezpečuje smerový dezén s hĺbokymi drážkami, čím je

zaistená záberovosť na nespevnenom povrchu
• Použitie zmesi odolnej voči poškodeniu a prierazom a hlboký dezén zaručuju

zvýšený kilometrový výkon pneumatiky
• Konštrukcia a tvar segmentov s dostatočnou šírkou drážok zabezpečuje

samočistenie pneumatiky
• Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní
• Označenie 3 PMSF a M+S

HNACIA NÁPRAVA
PREPRAVA NA A MIMO CESTY
SMEROVÝ DEŹEN

Šimkovič Protektor
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Odporúčané typy vozidiel a poloha

Schválená pozícia 
Zamietnutá pozícia

SH 31 D 
Vlasnosti produktu
• Tvar robustného dezénu zaručuje vysokú trakciu na nerovných povrchoch
• Použitie zmesi odolnej voči poškodeniu a prierazom a hlboký dezén zaručujú

zvýšený kilometrový výkon pneumatiky
• Konštrukcia a tvar segmentov s dostatočnou šírkou drážok zabezpečuje

samočistenie pneumatiky
• Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po

prerezaní
• Označenie M+S

HNACIA NÁPRAVA 
PREPRAVA NA A MIMO CESTY 
NESMEROVÝ DEŹEN
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Odporúčané typy vozidiel a poloha

Schválená pozícia 
Zamietnutá pozícia

SH 50 D 
Vlasnosti produktu
• Klasický zimný dezén s veľkou reputáciou a excelentnými záberovými

charakteristikami.
• Pneumatika určená na hnacie nápravy pre náročne zimné podmienky.
• Vinikajúca trakcia a brzdné vlastnosti
• Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom.
• Zvýšený kilometrový výkon po prerezaní
• Označenie 3PMSF M+S

HNACIA NÁPRAVA 
REGIONÁLNA PREPRAVA
NESMEROVÝ DEŹEN

Šimkovič Protektor
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Odporúčané typy vozidiel a poloha

Schválená pozícia 
Zamietnutá pozícia

SH 200 T 
Vlasnosti produktu
• Tvar ramena profilu zaisťuje rovnomerný kontakt behúňa s cestou, zaručuje odolnosť

voči zahrievaniu, opotrebeniu behúňa a priečným šmykom v zákrutách
• Použitie špecialnej zmesi na vulkanizaciu behúňovej časti pneumatiky, znižuje jej

valivý odpor a spotrebu paliva
• Dostatočná šírka štyroch drážok dezénu dobre odvádza vodu a tým je zabezpečená

vynikajúca stabilita a priľnavosť na mokrom povrchu
• Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní

NÁVESY A PRÍVESY
REGIONÁLNA A DIAĽKOVÁ PREPRAVA 

Šimkovič Protektor
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Odporúčané typy vozidiel a poloha

Schválená pozícia 
Zamietnutá pozícia

SH 201 T 
Vlasnosti produktu
• Masivný dezén odolný voči akémukoľvek druhu poškodenia
• Široká stopa a zosilnené ramená zaručujú vysokú odolnosť voči

nerovnomernému opotrebeniu a priečným šmykom v zákrutách
• Veľká styčna plocha profilu zaručuje dobré jazdné vlasnostni počas rôznych

klimatických podmienok
• Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po

prerezaní

NÁVESY A PRÍVESY
REGIONÁLNA PREPRAVA 
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Odporúčané typy vozidiel a poloha

Schválená pozícia 
Zamietnutá pozícia

SH 202 T 
Vlasnosti produktu
• Špeciálne posilnený dezén na možnosť využitia mimo cesty, hĺbka dezénu 17mm
• Široká stopa a zosilnené ramená zaručujú vysokú odolnosť voči

nerovnomernému opotrebeniu a priečným šmykom v zákrutách
• Veľká styčná plocha profilu zaručuje dobré jazdné vlasnosti počas rôznych

klimatických podmienok
• Vyššia vrstva gumy nad nárazníkom, zvýšený kilometrový výkon po prerezaní

NÁVESY A PRÍVESY 
REGIONÁLNA PREPRAVA 

Šimkovič Protektor
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Obchodné podmienky
I. Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.sprotektor.sk alebo telefonicky aj bez
nutnosti registrácie.

2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov
chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú  adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru,
počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

4. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi
predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Vaše osobné údaje
nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre
správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky, doručovateľské služby ako Slovenská pošta, a.s., kuriéri (kontaktné údaje na
dodanie), orgánom činným v trestom konaní. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo napríklad pre vybavenie Vašej konkrétnej
objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Kupujúci na základe uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších právnych predpisov spracúva osobné údaje uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to 
na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi
predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

6. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku iba v deň, ktorý bola objednávka realizovaná. V prípade, že spotrebiteľ stornuje
objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady
súvisiace s objednávkou.

7. Vašu e-mailovú adresu (žiadnu inú informáciu o Vašej osobe), ktorá však samotná nestačí na identifikáciu Vašej osoby, poskytujeme
subjektom, ktoré prevádzkujú cenové porovnávacie portály a to najmä heureka.sk, najnakup.sk, superdeal.sk, pricemania.sk a nim podobné,
slúžiace na porovnanie cien tovarov ponúkaných v internetových obchodoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá výhradne za účelom
preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky realizovanej cez náš internetový obchod. Preskúmanie Vašej spokojnosti
prebieha tak, že osoba prevádzkujúca cenový porovnávací portál Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete
alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne zobrazí v hodnoteniach internetového obchodu PneumatikyaProtektory.sk uvedených
na príslušnom cenovom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy
uvedeným subjektom.

II. Dodacie lehoty

1. Dodacia lehota pri doručení kuriérom je 48-72 hodín pri tovare na sklade, po potvrdení objednávky spotrebiteľom a predávajúcim. Pri
tovare na objednávku je dodacia lehota spravidla 3-7 dní.

2. Dovoz tovaru vozidlom spoločnosti Šimkovič protektor spoločnosť s ručením obmedzeným realizujeme po celom Slovensku do 7
pracovných dní, po potvrdení Vašej objednávky. Dovoz tovaru závisí od aktuálneho vyťaženia, lokality a objednaného množstva.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia
lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho
ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a podobne. Cena zrealizovanej
objednávky sa nemení. Predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar za cenu v akej bol objednaný.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou a bankovým prevodom (predfaktúrou).

3. Doba splatnosti predfaktúry bankovým prevodom je 5 kalendárnych dní. V prípade, že neuskutočníte platbu bankovým prevodom do 5
kalendárnych dní od obdržania emailu s údajmi k platbe, vaša objednávka môže byť zrušená.

4. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné.

Poplatok za dopravu kuriérom je pri ťažkých nákladných protektorov 15,00 € /ks s DPH a je účtovaný pri každej realizovanej objednávke cez 
kuriérsku službu.

5. Doprava tovaru k  spotrebiteľovi je realizovaná špedičnou spoločnosťou alebo spoločnosťou Šimkovič protektor spoločnosť s ručením
obmedzeným. Na adrese doručenia je nutné zabezpečiť v deň doručenia prevzatie tovaru v dobe od 8:00 – 17:00.

6. Cena dopravy vozidlom spoločnosti Šimkovič protektor spoločnosť s ručením obmedzeným je po celom Slovensku zdarma, po potvrdení
Vašej objednávky. Dovoz tovaru závisí od aktuálneho vyťaženia, lokality a objednaného množstva.

Šimkovič Protektor
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IV.Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je
zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so
zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické
porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v
objednávke.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku iba v deň, ktorý bola objednávka realizovaná. V prípade, že
spotrebiteľ stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný
uhradiť všetky vzniknuté náklady súvisiace s objednávkou.

2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii
produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla
predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

3. Produkt nesmie byť poškodený, používaný a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa
predmetného produktu (doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia
zmluvy cenu zaplatenú za produkt, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom
späť.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

VI. Záruka a servis

1. Záruka na pneumatiky je 2 roky.  Reklamovať je možné len tovar  zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení
reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý a mechanicky nepoškodený.

2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v
nevhodných podmienkach, neodbornou montážou alebo nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa. Zo záruky
sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt
vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri
vybavovaní reklamácie (viď. záručné podmienky uvedené na www.sprotektor.sk )

VII. Záverečné ustanovenia

1. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami
a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo
žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných
podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu
kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to
celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým
zostávajú nedotknuté.

4. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení
neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000
Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

6. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu
komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Šimkovič Protektor
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