Warunki gwarancji pojazdów z napędem spalinowym:
Warunki gwarancji:
* Gwarancja obejmuje silnik spalinowy oraz instalację
elektryczną

GWARANCJA OBEJMUJE SILNIK SPALINOWY
ORAZ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ.

O ile mowa w niniejszym dokumencie o Kupującym/Kliencie/Reklamujący - chodzi o nabywcę, właściciela, użytkownika
zakupionego pojazdu, natomiast Gwarant/Sprzedający jest to podmiot sprzedający towar i wystawiający niniejszy
dokument.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część karty gwarancyjnej.
1. Warunki udzielania gwarancji są zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego prawa (Kodeks Cywilny art. 577 do 581
oraz Ustawa z dnia 27.02.2002r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego) z
zastrzeżeniem poniższych punktów
2. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu wyrobu.
3. Kupujący zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przesyłki sprawdzić jej stan – po tym czasie
rozpatrywane będą jedynie reklamacje z tytułu:
ności towaru z umową,
– zgodnie z regulaminem odpowiedniej firmy transportowej.
4. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego:
kupu z datą sprzedaży
uszkodzeń
5. Realizacja uprawnień i obowiązków gwarancyjnych, w tym zgłaszanie i przyjmowanie pojazdów do naprawy,
dokonywana jest w punkcie napraw Gwaranta/Sprzedawcy wskazanym przez niego w karcie gwarancyjnej wydanej
Kupującemu. Kupujący powinien dostarczyć produkt za pomocą firmy transportowej lub osobiście na własny koszt.
Kupujący powinien dostarczyć produkt o ile jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu, dodatkowo zabezpieczonym
przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki nie podlegają pod zasady
gwarancji. Reklamujący nie może żądać gratyfikacji jeśli nieodpowiednio oznakuje lub zabezpieczy przesyłkę.
6. Produkt dostarczony na naprawę gwarancyjną musi być czysty. Ewentualne czyszczenie pojazdu dokonywane jest na
koszt Kupującego i nie jest traktowane jako naprawa gwarancyjna.
7. Gwarant zastrzega, iż reklamacje zostaną uwzględnione w terminie do 14 dni roboczych od przedstawienia przez
Kupującego niezbędnych dokumentów, o których mowa w pkt. 4. Jeżeli Gwarant nie wywiąże się z tego terminu
reklamację uznaje się za zasadną.
8. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu opisanego w pkt. 5 z przyczyn od siebie niezależnych(zdarzenia
losowe, sprowadzenie części zamiennych itp.). O takim fakcie powinien poinformować Kupującego.
9. Sprzedawca zapewnia, że wydany pojazd jest po przeglądzie „0” (całkowicie zmontowany, wyregulowany i gotowy do
jazdy). W przypadku wysyłki poprzez firmę kurierską (zgodnie z regulaminem danego podmiotu), pojazd nie był poddany
takiemu przeglądowi. Należy sprawdzić urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi (uzupełnić bądź wlać olej, sprawdzić
wszystkie połączenia śrubowe, itp.) Gwarant zapewnia, że Kupujący otrzymuje pojazd kompletny z pełną gwarancją.
Uszkodzenia wynikające ze złego przygotowania pojazdu, jako wynikające z winy Kupującego są wyłączone z gwarancji.
Sprzedający zapewnia pomoc w przygotowaniu pojazdu.

Warunki gwarancji pojazdów z napędem elektrycznym:
Warunki gwarancji:
O i l e mowa w niniejszym dokumencie o Kupującym/Kliencie/Reklamujący - chodzi o nabywcę, właściciela, użytkownika zakupionego
poja zdu, natomiast Gwarant/Sprzedający jest to podmiot sprzedający towar i wystawiający ni niejszy dokument.
Za łącznik nr 1 s ta nowi integralną część karty gwarancyjnej.
1. Wa runki udzielania gwarancji są zgodne z obowiązującymi przepisami polski ego prawa (Kodeks Cywi lny a rt. 577 do 581 ora z Us tawa
z dni a 27.02.2002r. o s zczególnych zasadach s przedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywi lnego) z zastrzeżeniem poniższ ych
punktów
2. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu wyrobu.
3. Kupujący zobowiązany jest w ci ągu 48 godzin od momentu otrzymania przesyłki s prawdzić jej stan – po tym cza sie rozpatrywane
będą jedynie reklamacje z tytułu:
– zgodnie z regulaminem odpowiedniej firmy tra nsportowej.
4. Wa runkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego:

is z opisem wad lub uszkodzeń
5. Rea lizacja uprawnień i obowiązków gwarancyjnych, w tym zgłaszanie i przyjmowanie pojazdów do naprawy, dokonywana jest w
punkcie napraw Gwaranta/Sprzedawcy ws kazanym przez niego w ka rcie gwarancyjnej wydanej Kupującemu. Kupujący powinien
dos tarczyć produkt za pomocą firmy tra nsportowej l ub osobiście na własny koszt. Kupujący powinien dostarczyć produkt o ile jest to
możl iwe w oryginalnym opakowaniu, dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia s powodowane niedostatecznym
za bezpieczeniem wysyłki nie podlegają pod zasady gwarancji. Reklamujący nie może żądać gra tyfikacji jeśli nieodpowiednio oznakuje
l ub za bezpieczy przesyłkę.
6. Produkt dostarczony na naprawę gwarancyjną musi być czys ty. Ewentualne czyszczenie pojazdu dokonywane jest na koszt
Kupującego i nie jest tra ktowane ja ko naprawa gwarancyjna.
7. Gwa ra nt zastrzega, i ż reklamacje zostaną uwzględnione w terminie do 14 dni roboczych od przedstawienia przez Kupującego
ni ezbędnych dokumentów, o których mowa w pkt. 4. Jeżeli Gwarant nie wywiąże się z tego terminu reklamację uznaje s ię za zasad ną.
8. Gwa ra nt zastrzega s obie prawo do wydłużenia terminu opisanego w pkt. 5 z przyczyn od siebie niezależnych(zdarzenia l osowe,
s prowadzenie części zamiennych itp.). O ta kim fakcie powinien poinformować Kupującego.
9. Sprzedawca zapewnia, że wydany pojazd jest po przeglądzie „0” (ca łkowicie zmontowany, wyregulowany i gotowy do ja zdy). W
przypa dku wysyłki poprzez firmę kurierską (zgodnie z regulaminem danego podmiotu), pojazd nie był poddany takiemu przeglądowi.
Na l eży s prawdzić urządzenie zgodnie z i nstrukcją obsługi (uzupełnić bądź wlać olej, sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe, itp.)
Gwa ra nt zapewnia, że Kupujący otrzymuje pojazd kompletny z pełną gwarancją. Uszkodzenia wynikające ze złego przygotowania
poja zdu, jako wynikające z wi ny Kupującego s ą wyłączone z gwarancji. Sprzedający zapewnia pomoc w przygotowaniu pojazdu.

