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WARUNKI GWARANCJI
1. Producent roweru – ACTIM S.A. udziela na zakupiony rower gwa-
rancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obo-
wiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnego przeglądu po 
okresie 30 dni od zakupu a nie później jak w 60 dniu od dnia zakupu.

1.1. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwa-
rancyjnym wykonywane są odpłatnie. 

2. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu.

4. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autory-
zowanego Punktu Serwisowego na koszt własny oraz zadbać o to, aby 
reklamowany rower był czysty. 

5. Rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 14 dni od mo-
mentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy. W 
przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie 
najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od 
daty wydania decyzji. 

6. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia 
u producenta uległ zakończeniu, ACTIM zastrzega sobie prawo do za-
stąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej 
wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy ACTIM. 

7. Gwarancja traci swą ważność w przypadku: samodzielnej, niewła-
ściwej naprawy przez klienta; modyfikacji i wprowadzania zmian kon-
strukcyjnych przez klienta; niewłaściwego sposobu przechowywania 
roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, 
użycia roweru w sytuacjach nietypowych lub w celach komercyjnych 
oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany; nie-
przestrzegania warunków Gwarancji.

8. Gwarancji nie podlegają: 

UWAGA! Wymiana części na inne niż oryginalne może zagrozić bezpie-
czeństwu jazdy, a także spowodować utratę gwarancji. Skonsultuj się 
z serwisem rowerowym zanim przystąpisz do wymiany. Rower eksplo-
atowany w okresie zimy powinien być oczyszczony z błota i soli po każ-
dej jeździe. Nie przechowywać roweru w okresie zimy na balkonie. Ro-
wer na ten okres należy dokładnie wyczyścić, naoliwić i nasmarować. 
Najlepiej rower częściowo rozmontować i o ile warunki lokalowe na to 
zezwalają, przechowywać wewnątrz budynku (sucha piwnica, garaż).

UWAGA! Obsługa i naprawa wielu elementów rowerów wymaga spe-
cjalistycznej wiedzy i narzędzi. Niewłaściwe wyregulowanie lub obsługa 
mogą spowodować w konsekwencji uszkodzenie roweru lub wypadek.

SMAROWANIE - do smarowania należy używać specjalnie do tego 
celu przygotowanych olejów i smarów. Bogaty wybór smarów i ole-
jów oferują specjalistyczne sklepy rowerowe. Sprzedawca poinformu-
je również o przeznaczeniu i sposobie stosowania. Łańcuch należy 
smarować olejem po każdym czyszczeniu roweru. Olejem smaruje 
się także linki hamulca i przerzutek, części ruchome przerzutek. Sma-
rami stałymi smaruje się widelce teleskopowe, łożyska piast, suportu  
i kierownicy. Częstotliwość smarowania tych mechanizmów zależy od 
intensywności eksploatacji roweru. Należy jednak przyjąć zasadę, że 
rower smarujemy zaraz po zakończeniu sezonu, przed złożeniem na 
okres zimy. Rower eksploatowany w okresie zimowym powinien być 
smarowany smarami stałymi co 2 miesiące.

UWAGA! Zbyt obfite smarowanie łańcucha przynosi efekt odwrotny do 
zamierzonego. Degradacja następuje wówczas szybciej niż łańcucha 
rzadko konserwowanego.
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ACTIM nie odpowiada za tego typu szkody. Po wykryciu usterki, użyt-
kownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania użytkowania 
roweru. 

17. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi 
świadczeniami firmy ACTIM i w żaden sposób nie wyłączają, nie ogra-
niczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach 
konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących praw konsu-
mentów. 

18. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie są regulowane 
przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

8.1. Materiały i elementy ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eks-
ploatacji: zniszczenie i zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w 
rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, 
zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów na-
pędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); 
zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, 
tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); linki i pancerze; żarów-
ki i oświetlenia. 

8.2. Uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek wypadku, prze-
ciążeń, niewłaściwego użytkowania bądź braku konserwacji m.in.: 
skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne 
obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie 
lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające  
z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające 
z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w 
wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; 
wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba 
trzecia bądź siła wyższa. Zmiany powłoki lakierniczej np. korozji wyni-
kającej z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt 
dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji. 

9. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów, regu-
lacja czy naprawa połączeń gwintowanych. 

10. Warunkowe uznanie gwarancji nie oznacza akceptacji poniesienia 
odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione straty. 

11. ACTIM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady roweru wywoła-
ne uprawianiem sportów wyczynowych ani za powstałe w tego wyniku 
wypadki, uszkodzenia ciała itp. 

12. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku 
możliwości usunięcia wad i usterek. 

13. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowa-
dzić do dalszych jego uszkodzeń a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. 
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Data 
zgłoszenia

Data 
wykonania

Zakres 
naprawy

Pieczęć serwisu  
i podpis

ADNOTACJE O DOKONANYCH NAPRAWACH /PRZEGLĄDACH ROWERU

Data 
zgłoszenia

Data 
wykonania

Zakres 
naprawy

Pieczęć serwisu  
i podpis
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Data

Nr ramy:

Podpis 
mechanika

Pieczątka 
firmowa

PRZEGLĄD - DO 7 DNI OD DATY ZAKUPU  
(OBOWIĄZKOWY PRZY ZAKUPIE PRZEZ INTERNET)

METKA
HANDLOWA

Kod 
towaru

Nazwa 
towaru

Kolor

Data 
zakupu

Nr ramy:

Sprzedawca

Potwierdzenie dokonania czynności przedsprzedażowych  
i przygotowanie roweru do jazdy

Podpis  
i pieczątka 
sprzedawcy


