
GWARANCJA
F.I.V. E. Bianchi Spa w Treviglio (BG) – Włochy, Via delle Ba�aglie, 5 jako Producent, pragnie podziękować za wybranie jednego

z rowerów lub ram „Reparto Corse” (zwanego również „Produktem”).Wszystkie nasze rowery i ramy Bianchi są wynikiem

zaawansowanych badań, dopracowywanych po uczestnictwie w najbardziej pres�żowych zawodach kolarskich. Rowery i ramy

wyścigowe przeznaczone są dla tych, którzy wymagają maksymalnej wydajności i są świadomi, że ich wyjątkowy rower wymaga 

regularnej pielęgnacji i serwisu. Proszę, zapoznaj się z dołączoną do roweru instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie rutynowe

i specjalistyczne przeglądy będą wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, należący do sieci dealerów Bianchi.

Na stronie www.bianchi.com znajdziecie pełną listę oficjalnych dealerów.  

Gwarancja na zakupiony rower obowiązuje, gdy wszystkie poniższe warunki zostają

spełnione.

Warunki gwarancji

1. - Produkt znajduje się w asortymencie Bianchi Reparto Corse i został kupiony od jednego z dealerów Bianchi, wymienionych

 na stronie www.bianchi.com

2. - Kupujący przed zakupem sprawdził rower u dealera Bianchi i upewnił się, że spełnia on jego oczekiwania, odpowiada

 właściwością fizycznym (waga, wzrost) i wymaganiom wydajnościowym. Następnie Kupujący zarejestrował swój Produkt na

stronie  h�ps://www.bianchi.com/register-your-bianchi/ w ciągu 10 dni od daty zakupu lub wyślij oświadczenie z karty gwarancji

na adres F.I.V. E. Bianchi, Spa in Treviglio, Via delle Ba�aglie, 5.

3. - Rower jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie przez osobę, dla której został on zakupiony, zgodnie z załączoną

do niego instrukcją.

4. - Klient posiada dowód zakupu (paragon, faktura) od oficjalnego Dealera Bianchi.

W przypadku spełnienia powyższych warunków, gwarancja producenta zostanie udzielona zgodnie z następującymi warunkami:

1. - Twoja rama Bianchi Reparto Corse posiada gwarancję na wszystkie wady fabryczne

przez okres 5 lat (60 miesięcy) od daty zakupu. Oznacza to dodatkowy trzyletni okres gwarancyjny, w porównaniu

z regulacją 99/44 CE (*). Wszystkie pozostałe elementy roweru (komponenty) posiadają gwarancję na wszystkie wady fabryczne

przez okres 2 lat (24 miesięcy) od daty zakupu, zgodnie z regulacją 99/44 CE.

2. - W razie potrzeby skorzystania z gwarancji, należy zwrócić się do oficjalnego Dealera Bianchi, u którego zakupiliśmy Produkt.

3. - W przypadku rowerów elektrycznych, bateria posiada rok gwarancji (12 miesięcy).

W przypadku gdy  w okresie gwarancyjnym Twój Produkt Bianchi wymaga naprawy z powodu wady fabrycznej, natychmiast 

skontaktuj się z Dealerem Bianchi, u którego dokonałeś zakupu, opisz swój problem i dostarcz potrzebne dokumenty

paragon/fakturę i książkę gwarancyjną. Jeżeli stwierdzimy wadę fabryczną Produktu to postaramy się jak najszybciej przeprowadzić

naprawę lub wymianę. Czas rozpatrzenia gwarancji zależy od dostępności wymianianego Produktu Bianchi. Po przeprowadzeniu

naprawy lub wymiany towaru, należy osobiście odebrać towar i podpisać oświadczenie o akceptacji usługi gwarancyjnej.

Użytkowanie rowerów Bianchi Reparto Corse jest ściśle uzależnione od  warunków fizycznych Kupującego (wzrost, waga), co

uniemożliwia korzystanie z niego przez osoby trzecie. Gwarancja producenta przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy. 

Bezpieczeństwo oraz sprawność roweru lub ramy zależą głównie od właściwego jej użytkowania i regularnego przeprowadzania

 serwisu. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do zakupionego produktu i postępować zgodnie z zawartymi

 w niej  wskazówkami. Przypominamy, że gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku normalnego zużycia, niewłaściwej 

konserwacji i użytkowania Produktu oraz szkód spowodowanych przez wypadek, niewłaściwy transport lub używanie niewłaściwych

 komponentów. W przypadku konieczności wymiany Produktu w okresie gwarancyjnym, jeżeli ten sam produkt nie jest dostępny,

Producent zastrzega sobie możliwość dostarczenia Klientowi podobnego produktu, o tej samej wartości i cechach technicznych 

      

  

 

Co zrobić w przypadku naprawy gwarancyjnej

Wyjątki


