ZASADY PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI NA RAMĘ W ROWERZE MOSSO

Firma CYCLO SPORT Sp. J. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę
roweru Mosso po upłynięciu 24-miesiecznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36
miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej.
Gwarancja dotyczy roweru zakupionego u dystrybutora firmy: Cyclo Sport Sp.J. z siedzibą
w:Chwaszczyno 80-209 ul. Ceynowy 5.
Maksymalny okres trwania gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego
właściciela.
Warunki gwarancji:
•

pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą, fizyczną, która
kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych
zarobkowych lub do użytkowania wyczynowego - zawodniczego) i do tegoż osobistego
korzystania rekreacyjnego roweru używa. Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona
na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę,
przedłużona gwarancja wygasa,

•

rejestracja roweru w systemie spółki CYCLO SPORT Sp. J na stronie www.cyclosport.pl do 30
dni od zakupu, przy czym dane muszą być, zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,

•

w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym
rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych,
okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa,

•

przy składaniu reklamacji pierwszy właściciel załącza poprawnie wypełniony formularz
reklamacyjny i certyfikat przedłużonej gwarancji,

•

CYCLO SPORT Sp. J. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji, jeśli
nie zostały dostarczone formularze reklamacyjne,

•

rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji,
musi być raz do roku poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym,
co będzie zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynność, przy
czym pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po okresie 30 dni od daty
zakupu roweru lub w terminie wyznaczonym przez punkt sprzedaży.
Informacja o zmianie terminu przeprowadzenia pierwszej kontroli technicznej
zostaje zapisana w karcie gwarancyjnej,

•

rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny i czysty, rama nie może zostać
dostarczona do serwisu oddzielnie. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione
w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru.
Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania
niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów,
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•

rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku, kiedy reklamowana rama
ma zmienioną powłoką lakierniczą - traci ona przedłużoną gwarancje, ze względu na to, że
producent nie ma wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana ta może wiązać się
z uszkodzeniem materiału ramy.

•

przedłużona gwarancja obejmuje konstrukcję ramy. Warstwa lakiernicza oraz oklejenie ramy
nie są objęte przedłużoną gwarancją,

•

w ramach reklamacji CYCLO SPORT Sp. J. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić
ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest
już produkowany, CYCLO SPORT Sp. J. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną,
z aktualnej oferty firmy,

•

koszt innych części rowerowych (wyłączając ramę), które muszą zostać wymienione
w procesie wymiany ramy na inną zostaną pokryte przez pierwszego właściciela roweru,

•

przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerowych z kategorii
full przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych
zawieszenia (np. wahacz, części wahacza, tulejki, itp).
Możliwość korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru występuje tylko
i wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymienionych warunków gwarancji. W przypadku, gdy
którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawo do
korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasa

Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej
konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego
przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.).
Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny
i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na
własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu - wcześniej
określonemu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy
ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „ Zasady przedłużenia gwarancji
na ramę rowerową Mosso" nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw
nie gwarantuje.
Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może
zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się,
że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy
z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym
kolorze.
Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest
sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana
do rozpatrzenia przez CYCLO SPORT Sp. J.
Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą
dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania. Przedłużona gwarancja
udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie
obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
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Klient (pierwszy właściciel) rejestrujący się w systemie spółki CYCLO SPORT Sp. J
na stronie www.cyclosport.pl zostaje poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez
Sprzedawcę (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia
faktury, rachunku, lub prowadzenia sprawy reklamacyjnej lub sprawozdawczości finansowej. Dane
te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Sklep nie prowadzi usług newslettera, biuletynu,
nie wykorzystuje danych do celów marketingowych i reklamowych.
Każdy Kupujący, który wypełnił formularz „ Zasady przedłużenia gwarancji na ramę
rowerową Mosso" ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji,
modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora: cyclospor@cyclosport.pl.
Dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed
zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń technicznych.

Strona 3 z 3

