Warunki gwarancji:
1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie roweru, na który
została wybrana niniejsza karta gwarancyjna i odpowiada jedynie za ukryte
wady materiałowe. Sprzedawca zobowiązany jest wydać kupującemu rower
pełnowartościowy, nadający się do eksploatacji, po przeprowadzeniu jego
montażu w sposób wskazany w instrukcji obsługi. Odpowiednie
przygotowanie roweru do jazdy Sprzedawca potwierdza właściwym wpisem
w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. Kupujący powinien się upewnić, czy
Sprzedawca potwierdził przygotowanie roweru wpisem do Karty
Gwarancyjnej, gdyż w przypadku braku takiego wpisu Gwarancja nie będzie
uznana za ważną. W przypadku sprzedaży internetowej – jeśli rower został
przesłany kupującemu w stanie nie przygotowanym do jazdy – Kupujący jest
zobowiązany, pod warunkiem utraty uprawnień z Gwarancji, w terminie 7
dni od dnia zakupu – zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu
przygotowanie roweru do jazdy oraz dokonanie właściwego wpisu do Karty
Gwarancyjnej.
2. Kupujący zobowiązany jest do wykonania czynności obsługowych i
regulacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi rower, w szczególności:
konserwacji i smarowania, dokręcenia połączeń gwintowych, regulacji
mechanizmów. Gwarancja nie obejmuje wad roweru powstałych wskutek
niewłaściwego, lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
przechowywania, niewłaściwej obsługi i konserwacji oraz wynikłych po
sprzedaży zdarzeń losowych, w szczególności uszkodzeń mechanicznych
powstałych np.: w wyniku przeciążeń lub wypadków (deformacja obręczy
kół, wygięcie lub złamanie tylnej przerzutki, wygięcie wspornika siodła,
naruszenie geometrii ramy itp.)
3. Gwarancją nie są objęte podzespoły podlegające naturalnemu zużyciu
podczas eksploatacji: połączenia gwintowe, naturalne zużycie się
elementów ruchomych układu napędowego, regulacja hamulców, wymiana
klocków hamulcowych, rozciągnięcie łańcucha, zębatek tylnych i przednich
w układzie napędowym roweru, a także żarówki, części plastikowe,
ogumienie, cięgna, centrowania kół.
4. Gwarancja traci ważność w przypadku gdy Klient: dokona naprawy w
nieuprawionym punkcie serwisowym, dokona zmian konstrukcyjnych
towaru, dokona podmiany podzespołów, przerobi lub podrobi kartę
gwarancyjną.
5. Gwarant ma prawo odmowy uwzględnienia gwarancji, gdy klient nie
przedłoży oryginału karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu lub gdy te
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6. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres
gwarancji wynosi 24 miesiące i liczony jest od daty zakupu, potiwerdzonej
na karcie gwarancyjnej przez punkt sprzedaży.
7. Reklamację z tytułu wad roweru należy zgłaszać w autoryzowanym
punkcie serwisowym, wskazanym w załączniku gwarancji lub punkcie
zakupu roweru. Poddawany reklamacji rower powinien mieć dokładny opis
występujących w nim wad. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za
wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub
błędnym opisem usterki. W przypadku wysyłki roweru do gwaranta lub
autoryzowanego serwisu Kupujący powinien zadbać o właściwe
zabezpieczenia na czas transportu, albowiem ewentualne uszkodzenia
powstałe w czasie transportu nie są objęte Gwarancją.
8. Naprawa wadliwego roweru powinna nastąpić w odpowiednim terminie,
do 21 dni, a w przypadku zamówienia wadliwego podzespołu u producenta
lub odesłania roweru do naprawy u producenta, 30 dni.
9. Wymiana roweru wadliwego na wolny od wad następuje wyłącznie w
przypadku niemożliwości dokonania w odpowiednim terminie naprawy
zapewniającej pełną sprawność eksploatacyjną roweru przewidzianą
warunkami technicznymi.
10. Kupujący powinien się upewnić, czy Sprzedawca dokonał wpisu
nabywanego sprzętu do Karty Gwarancyjnej (nazwa, data sprzedaży i
pieczątka
Sprzedawcy,
odpowiedni
wpis
dotyczący
właściwego
przygotowania pojazdu do jazdy), pod rygorem wynikających z niniejszej
Karty Gwarancyjnej niekorzystnych skutków prawnych.
11. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza
uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
12. Gwarantem jakości towaru jest ARKUS&ROMET Group Sp. z o.o. Z
siedzibą w Podgrodziu32C, 29-200 Dębica.

