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KARTA GWARANCYJNA

Obowiązki sprzedawcy

Sprzedawca jest zobowiązany dokonać poniższych czynności i wydania nabywcy gotowego do natychmiastowej eksploatacji.
W skład tzw. przeglądu zerowego wchodzą następujące czynności: 
1. Rozpakowanie roweru,
2. Zamontowanie pedałów oraz dokładne ich dokręcenie, 
3. Ustawienie i dokręcenie kierownicy w położeniu do jazdy;
3. Dokręcenie wszelkich śrub;
4. Sprawdzenie oświetlenia i ułożenie opon;
5. Regulacja hamulców oraz przerzutek;
6. Podciągniecie szprych oraz wycentrowanie kół jeśli jest to niezbędne;
7. Uzupełnienie powietrza w ogumieniu do właściwego ciśnienia;
8. Usuniecie z powierzchni roweru śladów zanieczyszczeń;
9. Ustawienie prawidłowego ciśnienia w amortyzatorze / amortyzatorach

Potwierdzenie wykonania przeglądu zerowego przez sklep
Pieczątka sklepu
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Dane właściciela

Nazwisko: …………………………………………………..

Imię: …………………………………………………………..

Email: …………………………………………………………

Adres kupującego: …………………………………………………………………………………………………..

Data zakupu: ……………………………………………..

Model: ……………………………………………………….

Numer ramy: ……………………………………………..

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych WHYTE Bikes Polska oraz ich wykorzystywanie do celów promocyjno-marketingo -
wych również w przyszłości. Zebrane dane mogą być udostępnione na podstawie umów powierzania danych podmiotom upoważnionym świadczącym usługi na rzecz firmy
WHYTE Bikes Polska. Jednocześnie przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, ich poprawienia, a także w dowolnym momencie mogę żądać zaprzestania ich przetwarza-
nia (usunięcie ich ze zbioru).
Zapoznałem się z treścią niniejszej karty gwarancyjnej oraz instrukcją obsługi roweru. Potwierdzam dokonanie czynności przedsprzedażnych i przygotowanie roweru do jazdy.

………………………………………………
Podpis sklepu Podpis Klienta
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WARUNKI GWARANCJI

WHYTE BIKES Polska gwarantuje, że zakupiony rower marki WHYTE jest produktem nowym fabrycznie, wolnym od wad fabrycznych i 
zapewnia gwarancje przez okres 2 lat.

Okres trwania gwarancji na ramę w określonych modelach może być wydłużony do 4 lat – warunkiem jest zakup roweru za pośrednictwem
strony www.whyte.pl, lub bezpośrednio od Whyte Bikes Polska.

Kosmetyczne wady ramy wliczając malowanie, naklejki, napisy są objęte okresem gwarancji na okres 1 roku od momentu zakupu.

Łożyskowanie tylnego zawieszenia w przypadku modeli w pełni amortyzowanych objęte są gwarancją dożywotnią.

Niniejsza gwarancja obowiązuje przy zachowaniu przy zachowaniu następujących warunków:

1. Rower jest przekazywany Klientowi przez Dealera w pełni złożony i w pełni gotowy do jazdy.
2. Konserwacja i czyszczenie roweru muszą być dokonywane wedle zaleceń producenta i instrukcji obsługi. W celu zapobiegania

ewentualnym zniszczeniom, uszkodzeniom wymienione wcześniej czynności (czyszczenie i konserwacja) muszą być dokonywane
w regularnym odstępie czasowym.

3. Zużycie eksploatacyjne oraz uszkodzenia dokonane podczas wypadku lub przypadkowe nie są objęte gwarancją.
4. Gwarancja  nie  obejmuje  indywidualnych  przeróbek  ram,  modyfikowanie  ram,  bądź  zastosowania  osprzętu  lub  akcesoriów

mocowanego do ramy niezgodnego z przeznaczeniem.
5. Malowanie ramy aluminiowej wraz z poddaniem ramy obróbce termicznej powyżej 180 stopni  Celsjusza (malowanie proszkowe)

oraz jakiekolwiek malowanie ramy karbonowej powoduje utratę gwarancji.
6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje ram używanych do wyścigów, skoków i użytkowania niezgodnych z przeznaczeniem.
7. Niniejsza gwarancja nie obejmuje konsekwencji spowodowanych pośrednim lub wtórnym działaniem uszkodzonej ramy.
8. Gwarancja nie obejmuje roboczogodzin serwisu przeznaczonej na wymianę części oraz kosztów transportu
9. Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji mogą być zgłoszone na piśmie przez pierwszego zarejestrowanego właściciela WHYTE

BIKES Polska wraz z ramą dostarczone do jednego z Dealerów.
10. WHYTE  BIKES  Polska  może  odmówić  ponoszenia  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  poprzez  pośrednie  działanie  w

stosunku do ludzi, zwierząt lub przedmiotów.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszą jazdą użytkownik jest zobligowany do zaznajomienia się z zasadami użytkowania roweru. 

Prosimy o staranne zapoznanie się z instrukcją użytkowania!

W przypadku jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt z Dealerem WHYTE Bikes

Kierownice (zarówno aluminiowe oraz karbonowe) dostarczane wraz z rowerem MUSZĄ być wymieniane ze względu na zużycie i 
zmęczenie materiału. Dotyczy to rowerów użytkowanych w jakikolwiek sposób inny niż użycie turystyczno – rekreacyjne.

INFORMACJA O NAPRAWACH I PRZEGLĄDACH

http://www.whyte.pl/
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DATA

ZGŁOSZENIA
DATA

WYKONANIA
NAPRAWY ZAKRES NAPRAW DOKONANY PRZEZ SERWIS

POTWIERDZENIE
NAPRAWY PRZEZ
SKLEP / SERWIS

NOTATKI 
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WHYTE BIKES Polska jest wyłącznym Importerem i Dystrybutorem rowerów marki WHYTE na terenie kraju.

Skontaktuj się z nami:

WHYTE Bikes Polska, ul. Wendy 15, 81-351

www.whyte.pl

  whytebikespolska

http://www.whyte.pl/

