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UTRZYMANIE AMORTYZATORA:
• Po każdej jeździe należy oczyścić powierzchnię ślizgową tłoka i uszczelki z zabrudzeń (np.
kurz, wilgoć, błoto).

• Co 25 godzin pracy (lub po jeździe w ekstremalnych warunkach, w środowisku wilgotnym,
takim jak błoto czy wilgotny piasek):
1. Tłok, uszczelnienie i elementy ruchome przesmarować olejem teflonowym.
2. Skontrolować, czy nie są uszkodzone poszczególne elementy amortyzatora.
Z uszkodzonym amortyzatorem nie wolno jeździć!
• Co 50 godzin pracy - zalecamy przeserwisować amortyzator w profesjonalnym serwisie.
UWAGA
Jeśli rower będzie użytkowany w ruchu ulicznym na drogach publicznych przy zmniejszonej
widoczności, trzeba go wyposażyć w oświetlenie i odblaski zgodnie z wymogami przepisów
obowiązujących w kraju, w którym jest użytkowany.
Podczas jazdy na rowerze zawsze używajcie kasku rowerowego! Większość wypadków
na rowerze powoduje urazy głowy. Kupując kask należy dobrać właściwy rozmiar, tak, aby
wygodnie leżał na głowie i nie przesuwał się na niej. Kask nie może uwierać. Zalecamy wybrać
model z systemem regulacji dopasowania i bezpiecznym zapięciem.

GWARANCJA
Sprzedający udziela gwarancji na rower w okresie 24 miesięcy od dnia sprzedaży. Gwarancja ma
zastosowanie wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

WARUNKI GWARANCJI
• Sprzedawca zapewnia dobra jakość i sprawne działanie sprzętu pod warunkiem, że będzie
•
•
•
•
•

Maksymalna dopuszczalna waga rowerzysty z bagażem oraz rowerem nie może
przekraczać 110 kg.
Dla rowerów 24” maksymalna dopuszczalna waga rowerzysty z bagażem oraz rowerem
nie może przekraczać 50 kg.
Nie przeciążajcie roweru!

•

WAŻNE
Wszystkie elementy mechaniczne roweru podlegają zużyciu i są narażone na duże
obciążenia. Różne materiały i części mogą reagować na zużycie i zmęczenie materiału
na różne sposoby. Kiedy zostanie przekroczona żywotność jakiejś części, może ona nagle
ulec uszkodzeniu, co może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia użytkownika roweru.
Jakiekolwiek rysy, pęknięcia, odbarwienia lakieru i inne zmiany na powierzchni części w
miejscach bardzo obciążonych sygnalizują, że przekroczono żywotność części i należy ją
niezwłocznie wymienić na nową.
Przy wynianie części roweru używajcie wyłącznie oryginalnych komponentów.

•

Życzymy Państwu przyjemnej jazdy
KELLYS
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on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Gwarantem jest Sprzedający, czyli firma która
sprzedała rower;
Sprzedający jest zobowiązany przekazać nabywcy rower pełnosprawny, wyregulowany,
nadający się do natychmiastowej eksploatacji;
Do obowiązków użytkownika należy wykonanie czynności obsługowych, regulacyjnych
i konserwacyjnych wszystkich elementów roweru opisanych w Instrukcji użytkowania roweru;
Zaleca się dokonanie w terminie 14 - 30 dni od daty zakupu przeglądu gwarancyjnego roweru
w profesjonalnym serwisie rowerowym;
Okres gwarancji przedłuża się o czas, w jakim towar był w naprawie gwarancyjnej
W okresie trwania gwarancji wszystkie usterki spowodowane wadami materiału, wadami
ukrytymi oraz złym montażem będą usuwane bezpłatnie. W przypadku konieczności wymiany
części, Gwarant zapewni ją w kolorze odpowiednim do specyfikacji roweru lub uniwersalnym;
Rower oraz oryginał dowodu zakupu, który wyraźnie określa nazwę i adres sprzedającego, datę
i miejsce zakupu, rodzaj produktu i nr fabryczny wraz z kartą gwarancyjną należy dostarczyć
do punktu Gwaranta;
Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do sprzętu firmy KELLYS zakupionego w punkcie dystrybucji
rowerów KELLYS.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki, wynikające z niniejszej gwarancji w
terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE WAD POWSTAŁYCH:
• z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją niezgodną
z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika kierownicy
z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji
(np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.), uszkodzeń
powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany
części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych
i konstrukcyjnych roweru;
• wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);
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• w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
(np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);

• w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe,
•
•
•
•

obręcze kół itp.)
w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające
z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
za naprawy gwarancyjne nie uważa się regulacji i dokręcenia.
normalnym zużyciem się uszczelek gumowych, tulei i łożysk po upływie 90 dni od daty zakupu.
wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych lub wynikłych z normalnego użytkowaniu roweru
(np. ścierania się elementów układu napędowego – łańcucha, zębatek korby oraz kasety,
uszkodzeń lakieru, rozcetrowania kól, itp.).

GWARANCJA TRACI SWOJĄ WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU:
• upływu terminu gwarancji;
• wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
• nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
• dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
• wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego
do natychmiastowej eksploatacji.
Zalecane jest używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Używanie innych niż oryginalne
części zamiennych może być przyczyną usterek, a nawet może prowadzić do uszkodzenia roweru.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
UWAGA
Obowiązkiem sprzedawcy jest skontrolowanie prawidłowego funkcjonowania wszystkich
elementów roweru. Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek urazy i szkody
spowodowane niefachowym serwisowaniem lub niewłaściwą konserwacją po wydaniu
towaru z magazynu, tzn. nieodpowiednim serwisem przedsprzedażnym w sklepie.
Karta gwarancyjna jest częścią wyposażenia wyrobu łącznie z wpisanym numerem
fabrycznym. Jest jedynym dowodem praw użytkownika do gwarancji. W interesie
użytkownika leży przechowywanie karty gwarancyjnej w taki sposób, aby nie zaginęła.
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PRZEDŁUŻONA GWARANCJA NA RAMĘ ROWERU
Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po
upłynięciu 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla
pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres
trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po
spełnieniu następujących warunków:
• 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 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,
• rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie
www.
kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancynej
roweru,
• pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty
gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
• rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie
regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i w bedzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych
czynności, przy czym pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km. Części podlegające normalnemu zużyciu podczas korzystania z roweru, które
trzeba będzie konieczne wymienić w trakcie kontroli technicznej oraz koszty pracy z tym
związane (kontrola i wymiana) są ponoszone przez kupującego (pierwszego właściciela),
• rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama, bez zmian powłoki lakierniczej. Części lub zestawy części, jeśli zostały
wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją
roweru,
• przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
• koszt części rowerowych, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną
i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez
kupującego (pierwszego właściciela),
• przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów
ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
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Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że
wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek
z powyższych warunków nie jest spełniony, i to tylko częściowo, prawa do korzystania z
przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wad materiałowa lub produ-kcyjna.
Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej
określonemu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany
ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja
na ramę roweru“ nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
Ze względu na mozliwość 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 uznana i jak
zostanie zrealizowana.
Przedłużony okres gwarancji - powyżej standardowego okresu - jest dobrowolnym aktem
KELLYS BICYCLES s.r.o. i nie jest objęty przepisami ustawy, kodeksu cywilnego lub innych przepisów prawa o charakterze ogólnym, ale mają w niej zastosowanie tylko warunki niniejszej
gwarancji, określone w części „Przedłużona gwarancja na ramę roweru“.
Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane
warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.

68

MTB/CROSS

