
INTERSENS BIKES 8. PARTS B.V. - GWARANCJA SENSA 

Okres gwarancji 

Intersens Bikes & Parts BV. udziela gwarancji na wady fabryczne na ramy Sensa, przedni widelec i 

komponenty Supra/Sensa na następujący okres, licząc od daty zakupu. Niniejsza gwarancja dotyczy 

pierwszego właściciela i jest niezbywalna. 

Rama       5 lat 

Widelec przedni/tylny trójkąt bez zawieszenia  5 lat 

Rama karbonowa     3 lata 

Lakier       2 lata 

Komponenty      2 lata 

Części z zawieszeniem   2 lata, po pierwszym roku należy udowodnić, że 

przeprowadzono konserwację 

 

Wszystkie komponenty, które nie zostały wyprodukowane przez Intersens Bikes 8. Parts BV. 

Podlegają gwarancji danego producenta. Niniejsza gwarancja jest ważna wyłącznie w przypadku, gdy 

Intersens Bikes 8, Parts B.V. ma zamiar wymienić wadliwą ramę / wadliwy element,  na produkt 

identyczny lub lepszy. Nowa rama / nowy component może różnić się od oryginalnego wzoru. 

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do rowerów zakupionych u dealera oficjalnie nych 

przez Intersens Bikes 8 Parts B.V. 

W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji należy przedstawić dowód zakupu i kartę roweru.  W 

przypadku reklamacji z tytułu gwarancji należy zawsze zwracać się do sprzedawcy roweru. 

Skontaktuje się on z firmą Intersens Bikes 8 Parts B.V. 

Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą rozstrzygane przez Intersens Bikes 8 Parts B.V., bezpośrednio z 

użytkownikiem jako osobą prywatną. 

 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje 

- wad powstałych poprzez zużycie, nieprawidłowy montaż, konserwację lub montaż nieoryginalnych 

części, 

- strat wynikowych spowodowanych przez wypadek, upadek, niewłaściwe użytkowanie, zniszczenie, 

regulacje nieautoryzowane przez Intersens Bikes 8 Parts B.V 

- użycia nieoryginalnych części, nieprawidłowej lub niewłaściwą lub niedostateczną konserwację oraz 

nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. 

- wszelkiich straty powstałych w wyniku użytkowania wyczynowego, akrobacji, skoków, transportu 

ciężkich ładunków, użytkowania komercyjnego lub działań podobnych do wyżej wymienionych  

czynności, według uznania Intersens Bikes £ Parts B.V.,  

- kosztów wynikających z naprawy lub wymiany komponentów / ramy, 

- kosztów transportu z i do Intersens Bikes 8, Parts B.V., 

- ewentualnych kosztów wysyłki i robocizny wynikających z roszczeń gwarancyjnych. 



Odpowiedzialność 

Roszczenie z tytułu gwarancji uznanej przez Intersens Bikes 8. Parts BV nie oznacza, że Intersens Bikes 

8: Parts B.V. przejmie odpowiedzialność za ewentualne straty.  

 

Co robić w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji 

- Zawsze najpierw należy zwrócić się do sprzedawcy roweru. 

- Państwa sprzedawca roweru zawsze oceni w porozumieniu z firmą Intersens Bikes 8: Parts B.V., czy 

Państwa roszczenie z tytułu gwarancji jest uzasadnione. Ocena dokonana przez sprzedawcę rowerów 

nie oznacza, że Państwa roszczenie jest uzasadnione. 

- Wadliwe części / rama / rower zostaną przesłane przez sprzedawcę rowerów do Intersens Bikes 8 

Parts B.V.  w celu dokonania oceny roszczenia gwarancyjnego. 

 

Wysyłka towaru przez sprzedawcę rowerów 

- Części muszą być wysyłane czyste i odpowiednio zapakowane, a wszystkie części, które nie są objęte 

gwarancją, muszą zostać zdemontowane. 

- W przypadku wadliwej ramy należy dostarczyć kompletny rower do oceny do Intersens Bikes £ Parts 

B.V. w celu dokonania oceny. Odstępstwo od tego przepisu jest możliwe tylko po uzgodnieniu z 

Intersens Bikes 8, Parts B.V. Odstępstwo od tego przepisu bez zgody Intersens Bikes 8, Parts B.V. 

spowoduje że wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji będą nieważne. 

- Należy załączyć kopię oryginalnego dowodu zakupu i jasny opis usterki czy  wady. Roszczenie z 

tytułu gwarancji nie może być rozpatrzone bez wyraźnego opisu wady. 

- Wadliwe elementy / ramy nie będą zwracane po uznaniu roszczeń gwarancyjnych. 

- Wszystkie odrzucone roszczenia gwarancyjne będą przechowywane maksymalnie jeden (1) miesiąc 

po otrzymaniu przez Intersens Bikes 8 Parts B.V. Na życzenie sprzedawcy roweru komponenty mogą 

zostać zwrócone. 

- Firma Intersens Bikes 8 Parts B.V. nie pokrywa kosztów wysyłki. 

 


