WARUNKI GWARANCJI

POJAZDY BEZ HOMOLOGACJI DROGOWEJ

1. Gwarant, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie pojazdu, na który została wydana
niniejsza karta gwarancyjna. Odpowiada jedynie za ukryte wady materiałowe. Sprzedawca,
zobowiązany jest wydać Kupującemu pełnowartościowy pojazd, nadający się do eksploatacji po przeprowadzeniu jego montażu, w sposób wskazany w instrukcji obsługi oraz po
wykonaniu przeglądu zerowego.
2. Obsługę gwarancyjną, przeprowadzać mogą wyłącznie autoryzowane punkty serwisowe upoważnione przez Gwaranta.
Gwarancja, nie obejmuje wad pojazdu powstałych wskutek niewłaściwego lub niezgodnego
z instrukcją obsługi: użytkowania, przechowywania, niewłaściwej obsługi i konserwacji oraz
wynikłych po sprzedaży zdarzeń losowych.

i) pojazdów używanych do celów innych niż te, do których zostały one zaprojektowane
i przeznaczone.
j) usterki układu paliwowego spowodowane zanieczyszczeniem paliwa nie podlegają
naprawie gwarancyjnej.
5. Gwarant, ma prawo odmowy uwzględnienia gwarancji, gdy klient nie przedłoży oryginału karty gwarancyjnej lub jej duplikatu, a także wtedy, gdy dokumenty te będą nieczytelne. W
razie zaginięcia lub zniszczenia karty gwarancyjnej, duplikaty mogą być wystawiane przez
punkt sprzedaży detalicznej na żądanie kupującego, poparte dowodem sprzedaży pojazdu,
z odnotowaniem danych o liczbie dokonanych już napraw.
6. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji wynosi 3
miesiące liczone od daty zakupu potwierdzonej na karcie gwarancyjnej przez punkt sprzedaży.

3. Dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji gwarant zaleca stosowanie olejów serii
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ROMET o parametrach podanych w instrukcji obsługi.

7. Reklamację z tytułu wad pojazdu, należy zgłaszać w autoryzowanym punkcie serwisowym, wskazanym w załączniku do gwarancji lub punkcie zakupu pojazdu. Uprawnienia z ty-

4. Gwarancja nie obejmuje:
a) wymiany części ulegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, wliczając w

tułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu kosztów poniesionych w
związku z awarią, w tym transportu do najbliższego autoryzowanego punktu naprawczego.

to: wszystkie części gumowe (za wyjątkiem uszczelniaczy oleju), świece zapłonowe,
uszczelki żarówek, klosze lamp i reflektorów, linki, bezpieczniki, opony, klocki i szczęki

8. Naprawa wadliwego pojazdu powinna nastąpić w odpowiednim terminie, nie dłuższym

hamulcowe, akumulatory, tarcze sprzęgła, koła zębate i łańcuch napędowy, filtry, płyny
eksploatacyjne, narzędzia, szczotki grafitowe
b) pojazdów używanych niezgodnie z przeznaczeniem, a zwłaszcza używanych na wyścigach i rajdach oraz pod wynajem itp.
c) naprawy i wymiany części uszkodzonych i zniszczonych w wyniku wypadku lub kolizji
d) jakichkolwiek uszkodzeń, spowodowanych niedbałą eksploatacją lub użytkowaniem
pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem
e) pojazdów, w których dokonano zmian i modyfikacji
f) jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń spowodowanych zamontowaniem części lub
akcesoriów nie zatwierdzonych przez producenta
g) pojazdów używanych niezgodnie z załączoną instrukcją obsługi
h) pojazdów naprawianych przez osoby nieuprawnione

jednak niż 24 dni robocze. W przypadku skomplikowanego charakteru wady pojazdu, a także konieczności wykonania przez Gwaranta ekspertyzy w zakresie przyczyn uszkodzenia
pojazdu raz w razie innych, nie dających się usunąć przeszkód, termin naprawy może być
przedłużony przez Gwaranta stosownie do okoliczności.
9. Decyzję o wymianie pojazdu na nowy, wolny od wad podejmuje producent/ importer,
tylko i wyłącznie w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwa naprawa wadliwego pojazdu.
10. Klient, powinien upewnić się czy Sprzedawca dokonał wpisu nabywanego sprzętu
do karty gwarancyjnej (nazwa, typ pojazdu, nr ramy, dane kupującego, data sprzedaży i
pieczątka sprzedawcy). Karta gwarancyjna powinna być prawidłowo wypełniona. W prze-

ciwnym wypadku, może zostać unieważniona a tym samym nie będą świadczone usługi
serwisowe z tytułu gwarancji.
11. Gwarantem jakości towaru jest producent/importer ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.
z siedzibą w Podgrodziu.
ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.
39-200 Dębica, Podgrodzie 32C, tel. 014 677 43 22
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
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