
GWARANCJA 

 

PODEST 

Gwarancja obejmuje: 

Pęknięcia lub pęknięcia spowodowane wadą produkcyjną lub wadą przez okres do 3 miesięcy 

od daty zakupu. 

 

Wyjątki: 

Uszkodzenia spowodowane przez siły zewnętrzne (np. Szkody wyrządzone na pokładzie 

przez uderzenie w beton, nadmierne szlifowanie lub inne uszkodzenia wyrządzone na 

pokładzie). 

Hamulce, wkładki, osie, przekładki i wykończenia (np. Farba, anodowanie, naklejki itp.) NIE 

SĄ OBJĘTE gwarancją. 

  

KIEROWNICA  

Gwarancja obejmuje: 

Gięcie lub łamanie pręta przez okres do 3 miesięcy od daty zakupu. (1 miesiąc dla prętów 

aluminiowych). 

 

Wyjątki: 

Uszkodzenia spowodowane przez siły zewnętrzne (np. Uszkodzenia prętów w wyniku 

uderzenia w beton lub inne uszkodzenia prętów). 

Wykończenia (np. Farba, anodowanie, naklejki itp.) NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ.  

  

WIDELEC  

Gwarancja obejmuje: 

Gięcie lub łamanie wideł przez okres do 3 miesięcy od daty zakupu. 

 

Wyjątki: 

Uszkodzenia spowodowane przez siły zewnętrzne (np. Uszkodzenia wideł spowodowane 

uderzeniem w beton lub inne uszkodzenia prętów). 

Osie, podkładki, gwinty wewnętrzne, przekładki, wykończenia (np. Farba, anodowanie, 

naklejki itp.) NIE SĄ OBJĘTE gwarancją. 

  

KOŁA 

Gwarancja obejmuje: 

Pęknięcia lub pęknięcia rdzenia spowodowane wadą produkcyjną lub wadą przez okres do 3 

miesięcy od daty zakupu. 

Osłona koła (musi być czystym nasadką, w której PU całkowicie oderwał się od piasty) przez 

okres do 3 miesięcy od daty zakupu. 

Owalizacja rdzenia przez okres do 3 miesięcy od daty zakupu. 

  

Wyjątki: 

Uszkodzenia wywołane siłami zewnętrznymi (np. Uszkodzenia kół spowodowane uderzeniem 

w beton lub inne uszkodzenia kół). 

Montowane fabrycznie łożyska, podkładki dystansowe i wykończenia (np. Farba, 

anodowanie, naklejki itp.) NIE SĄ OBJĘTE gwarancją. 



  

OBEJMA: 

Gwarancja obejmuje: 

Pękanie lub łamanie zacisków przez okres do 30 dni od daty zakupu. 

 

Wyjątki: 

Uszkodzenia spowodowane siłami zewnętrznymi (np. Uszkodzenia wideł na skutek uderzenia 

w beton lub inne uszkodzenia prętów) Podkładki, gwinty wewnętrzne, wykończenia (np. 

Farba, anodowanie, naklejki itp.) NIE są objęte gwarancją. 

  

Następujące części nie są objęte żadną gwarancją: 

  

CHWYTY 

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA 

NAMIAR 

ZESTAWY SŁUCHAWKOWE 

HAMULCE 

  

Wszystkie powyższe części nie są objęte gwarancją, ale ich standardowa ustawowa długość 

życia wynosi co najmniej 14 dni. Jeśli którykolwiek z powyższych produktów ulegnie awarii 

w ciągu 14 dni, producent zgodzi się na jego wymianę. 

 

 

 
 


