GARANTIA LIMITATA EUROSPORT DHS
Aceasta garantia acopera bicicletele normale si electrice fabricate de EUROSPORT DHS atat
sub marcile proprii cat si OEM (“produsele”).
PERIOADA GARANTIEI
EUROSPORT DHS garantează ca produsele, atunci când sunt utilizate în scopuri normale de
către o persoană care se potrivește în mod corespunzător și este capabilă să utilizeze și să
controleze bicicleta, nu prezintă defecte de manoperă și material:
• timp de cinci ani pentru cadrele si furcile rigide din oțel și aluminiu;
• timp de doi ani pentru cadrele si furcile rigide din carbon;
• timp de doi ani pentru piese si componente care nu sunt supuse garantiei individuale a
producătorului sau supuse uzurii normale; de la data primei achizitionari;
• timp de trei pentru baterii, de la data fabricatiei inscrisa pe carcasa.
Această garanție se aplică numai proprietarului original și nu este transferabilă. Revendicările în temeiul acestei garanții trebuie să ﬁe făcute cu dovada cumpărării înainte ca
cererea să poată ﬁ procesată.
Cu exceptia celor descrise aici, EUROSPORT DHS nu acordă garanții, asigurari sau alte reprezentari de niciun tip, acestea ﬁind respinse.
Bicicletele EUROSPORT DHS utilizează piese și componente acoperite de garanția individuală
a producătorului. În astfel de cazuri, garanția este acoperită și solutionata de producătorul
componentei respective și nu de producătorul bicicletei. Va rugam sa consultați DECLARAȚIA
DE GARANȚIE A PRODUCATORULUI din pagina web.
ANULAREA GARANTIEI
Aceasta garantie nu acopera:
- produse care se pot defecta din cauza unei asamblari necorespunzătoare în afara fabricii,
instalarea de componente, piese sau accesorii care nu au fost destinate inițial sau care nu sunt
compatibile cu bicicleta așa cum este vândută;
- produse care au fost reparate sau supuse la revizii de catre personal neautorizat sau in alte
locatii decat cele autorizate de producator;
- produse care se pot defecta din cauza unui accident, a unui abuz, a neglijenței, a condițiilor
meteorologice (rugină sau decolorare datorită expunerii la soare sau umiditate extinse) sau
nerespectarea speciﬁcațiilor de utilizare ale producătorului sau a oricăror alte circumstanțe în
care produsul a fost supus unor forțe sau sarcini peste limita de constructie.
- produse la care s-au adus modiﬁcari, inclusiv dar fără a se limita la, orice încercare de a
desface sau de a repara componente mecanice sau electronice sau elemetele asociate acestora, inclusiv motorul, controlerul, bateria, cablurile, butoane, intrerupătoare, aﬁsaj și
încărcător.

- produse unde numărul de serie sau codul de identiﬁcare al productorului a fost in mod
deliberat modiﬁcat, partial sters sau eliminat;
- produse a caror componente au fost modiﬁcate sau înlocuite cu componente de la alti
producatori sau de la acelasi producator dar diferite ca si gama decat cele montate initial sau
utilizate pentru închiriere sau alte activitati comerciale;
- uzura normala. Componentele cu uzură normala sunt afectate ca urmare a utilizării normale,
a nefuncționării conform cu recomandările producătorului și/sau a utilizarii sau instalării în
alte condiții sau aplicații decât cele recomandate.
GARANȚIA COMPONENTELOR
Componentele cu uzură normala sunt urmatoarele:
•
Furca cu suspensie
•
Ansamblul de direcție (cuvetaria)
•
Ghidonul
•
Mansoanele de ghidon/ghidolina
•
Suportul de ghidon (pipa)
•
Suportul de sa
•
Manetele de schimbatoare
•
Cablurile și mantalele pentru schimbatoare (interioare și exterioare);
•
Mansoanele schimbatoarelor rotative
•
Schimbatoarele fata si spate
•
Manetele de frana
•
Cablurile de frână, mantalele și conductele de frână (interioare și exterioare)
•
Plăcuțele/sabotii de frână
•
Discurile de frână
•
Lanțul
•
Caseta, blocul de pinioane și pinioanele
•
Butucii și componentele asociate
•
Jante
•
Roți
•
Suprafața de frânare a jantei
•
Spite
•
Motor
•
Baterie
•
Subansamblu pedalier
•
Anvelope
•
Camere
•
Fondul de jantă
•
Angrenajul pedalier
•
Sa
•
Amortiziorul spate și componentele asociate
•
Cric
•
Portbagaj / coș și componentele asociate

•
•
•

Apărătoarele de noroi și componentele asociate
Sistem de iluminare și/sau elementele reﬂectorizante
Elementele ﬁletate

Garanția nu include deterioararea acumulatorului și a încărcătorului datorita utilizarii
unor surse de alimentare necorespunzatoare sau utilizarea de încărcătoare neadecvate,
întreținere necorespunzătoare sau alte astfel de abuzuri.
PREVEDERI GENERALE
Utilizatorul își asumă riscul de vătămare corporală, deteriorare sau defectare a bicicletei
și orice alte pierderi dacă bicicletele comercializate de EUROSPORT DHS sunt folosite în
orice eveniment competitiv gen curse de biciclete sau alte activități similare inclusiv activitati de antrenament pentru astfel de evenimente.
Această garanție nu acoperă vătămări corporale, defecțiuni ale bicicletei sau alte pierderi
cauzate de accident, utilizare necorespunzătoare sau incorecta, neglijență, abuz, uzură
peste limitele normale, asamblare si întreținere necorespunzătoare sau supunerea la
forțe sau sarcini peste limita de constructie.
Bicicletele EUROSPORT DHS NU SUNT DESTINATE pentru mersul pe o roata, orice cascadorii, sărituri, acrobatii sau alte activități similare sau activitati ce implica vehicule
motorizate(gen utilizare cu remorcare de orice fel dupa vehicul motorizat, etc) sau transformarea lor in vehicule motorizate, daca nu este speciﬁcat altfel de producator.
Este responsabilitatea persoanei care pune in functiune bicicleta (distribuitorul sau
service-ul autorizat) să instaleze toate piesele incluse în cutia de carton sigilată din fabrică
și să efectueze ajustări minore ale părților funcționale cum ar ﬁ frâne, subansambluri ale
direcției etc. necesare pentru funcționarea corectă.
REGIMUL GARANTIEI
Pentru validarea unei reclamatii în baza acestei garanții, vă rugăm să returnați produsul
unui distribuitor autorizat, de preferință cel de la care a fost achiziționat, împreună cu
factura sau chitanța originală, datată.
Dacă, după ce a inspectat produsul, EUROSPORT DHS acceptă că bicicleta este defectă,
EUROSPORT DHS (la discreția sa exclusivă) repară sau înlocuiește produsul gratuit.
Costurile de manopera suportate pentru înlocuirea pieselor nu sunt acoperite de această
garanție.
EUROSPORT DHS isi rezerva drepturile de a modiﬁca continutul acestei garantii fara a
anunta in prealabil.
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