Dokument gwarancyjny dla desek marki Signal

1. Gwarantem jest firma
Snow4life
Krzysztof Warzecha
ul. Brynowska 76
40-584 Katowice
NIP:

954 246-39-

36 Tel. 534922833
2. Czas trwania gwarancji:
24 miesięcy dla desek snowboardowych marki Signal
3. Zasięg terytorialny gwarancji: Gwarancja
obowiązuje na terenie Polski
4. W przypadku stwierdzenia wady, należy wysłać wysokiej rozdzielczości zdjęcia wady na adres
e-mail gwaranta:
biuro@snow4life.pl
W przypadku gdy gwarant nie będzie w stanie zdecydować o zasadności roszczenia,
poinformuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych reklamującego o konieczności odesłania
produktu na adres gwaranta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, gwarant w
pierwszej kolejności oferuje bezpłatną naprawę wadliwej rzeczy, a jeśli nie jest to możliwe, to
wymianę towaru na wolny od wad. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady ukryte.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie poszczególnych elementów,
uszkodzeniach mechaniczne, wady powstałe w wyniku samodzielnego przerabiania
zakupionego sprzętu, wady powstałe w wyniku samodzielnego montażu np. wiązań,
przeprowadzonego poza autoryzowanym serwisem.
5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.
6. Udzielenie gwarancji jest nieodpłatne.

Dokument gwarancyjny dla produktów marek Raven, Screw, Pathron, SP

1. Gwarantem jest firma:
Pyc-Sport
ul. Częstochowskiej 38/52
93-121 Łódź
NIP: 729 181 52 41
Tel. 792 117 275
2. Czas trwania gwarancji:
30 miesięcy dla desek snowboardowych i wiązań marek Raven i Pathron
12 miesięcy dla butów, padów, wkrętaków, gogli, kasków i pokrowców snowboardowych marki
Raven
24 miesiące dla rolek
3. Zasięg terytorialny gwarancji:
Gwarancja obowiązuje na terenie Polski
4. W przypadku stwierdzenia wady, należy wysłać wysokiej rozdzielczości zdjęcia wady na adres
e-mail gwaranta:
biuro@pyc.pl
W przypadku gdy gwarant nie będzie w stanie zdecydować o zasadności roszczenia, poinformuje
najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych reklamującego o konieczności odesłania produktu na adres
gwaranta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, gwarant w pierwszej kolejności
oferuje bezpłatną naprawę wadliwej rzeczy, a jeśli nie jest to możliwe, to wymianę towaru na
wolny od wad. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady ukryte. Gwarant nie ponosi
odpowiedzialności za naturalne zużycie poszczególnych elementów, uszkodzeniach mechaniczne,
wady powstałe w wyniku samodzielnego przerabiania zakupionego sprzętu, wady powstałe w
wyniku samodzielnego montażu np. wiązań, przeprowadzonego poza autoryzowanym serwisem.
5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.
6.Udzielenie gwarancji jest nieodpłatne.

Dokument gwarancyjny dla marek DC,Quiksilver,Roxy

1 Dokument gwarancyjny dla produktów DC/Quiksilver/Roxy
1. Gwarantem jest firma
Rawaki Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A, Warszawa
02-801 Warszawa
NIP 1080003253
2. Czas trwania gwarancji:
24 miesiące dla:
-deski snowboardowe DC
-buty snowboardowe DC
-kaski snowboardowe DC
-kaski snowboardowe Quiksilver i Roxu
-gogle snowboardowe Quiksivler i Roxy
3. Zasięg terytorialny gwarancji:
Gwarancja obowiązuje na terenie Polski
4. W przypadku stwierdzenia wady należy skontaktować się ze sklepem w którym dokonano
zakupu. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady ukryte produktów.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie produktów, a także za ich
uszkodzenia wynikające z uderzeń lub też użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
5.Udzielenie gwarancji jest nieodplatne.

Dokument gwarancyjny dla marek Lib Tech,GNU,Roxy
1. Gwarantem jest firma
Mervin Manufacturin Gmbh
Simon Knoll Platz 2
Monachium 81-669
NIemcy
2. Czas trwania gwarancji:
24 miesiące dla:
-deski snowboardowe Lib Tech, Gnu i Roxy
-wiązania snowboardowe Gnu i Roxy
-tekstylia Lib Tech i Gnu
3. Zasięg terytorialny gwarancji:
Gwarancja obowiązuje na terenie Polski
4. W przypadku stwierdzenia wady należy skontaktować się ze sklepem w którym dokonano
zakupu. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady ukryte produktów.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie produktów, a także za ich
uszkodzenia wynikające z uderzeń lub też użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
5. Udzielenie gwarancji jest nieodplatne.

Dokument gwarancyjny dla desek marki Capita oraz wiązań marki Union

3. Gwarantem jest firma
Skateshop Sp. Z o.o. Sp. K.
ul. Grudzieniec 102
60-621 Poznań

NIP: 781 188 34 74
4. Czas trwania gwarancji:
24 miesięcy dla wiązań Snowboardowy Union i desek Capita
4. Zasięg terytorialny gwarancji: Gwarancja
obowiązuje na terenie Polski
4. W przypadku stwierdzenia wady, należy odesłać uszkodzony produkt na adres:
Skateshop Sp. Z o.o. Sp. K.
ul. Obodrzycka 61
61-249 Poznań
W przypadku gdy gwarant nie będzie w stanie zdecydować o zasadności roszczenia,
poinformuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych reklamującego o konieczności odesłania
produktu na adres gwaranta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, gwarant w
pierwszej kolejności oferuje bezpłatną naprawę wadliwej rzeczy, a jeśli nie jest to możliwe, to
wymianę towaru na wolny od wad. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady ukryte.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie poszczególnych elementów,
uszkodzeniach mechaniczne, wady powstałe w wyniku samodzielnego przerabiania
zakupionego sprzętu, wady powstałe w wyniku samodzielnego montażu np. wiązań,
przeprowadzonego poza autoryzowanym serwisem.
5.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.
6.Udzielenie gwarancji jest nieodpłatne.

Dokument gwarancyjny dla desek marek Altamont, Drake, Element, Emerica, Etnies,
HEAD, Kr3w, Northwave, Supra, Thirty Two, Volcom, Vonzipper, 686,Dragon

1.Gwarantem jest firma
COOL SPORT DZIAŁ
REKLAMACJI ul. Grzegórzecka
79
31-559 Kraków
Tel: (012) 412-33-13
Fax: (012) 412-33-31
Kom 506 000 137

2.Czas trwania gwarancji: 24 miesięcy
Zasięg terytorialny gwarancji: Gwarancja obowiązuje na terenie Polski
3. W przypadku stwierdzenia wady zalecamy dokonanie zgłoszenia na załączonym formularzu
(dostępny również do pobrania na stronie www.coolsport.pl/reklamacje.pdf )
Rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych do Cool Sport przez Kontrahentów odbywa się w oparciu
o ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku art.12 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz art. 556-581 Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady, gwarancja jakości). Zgodnie z
powyższym reklamacje na produkty zakupione od firmy Cool Sport są rozpatrywane przez 1 rok
od daty zakupu (daty wystawienia faktury VAT).
Reklamacje zgłaszane przez klienta detalicznego są rozpatrywane w oparciu o ustawę z dnia 27
lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeks cywilny
(Dz.U. Ne 141, poz. 1176 z późn. zm.). Klientom detalicznym przysługuje prawo reklamacji
przez okres 2 lat od daty zakupu (wystawienia paragonu).

Warunki Gwarancji desek Never Summer Industries.
Fun Distribution s.c. (zwana dalej importerem lub gwarantem), jako importer w Polsce
produktów marki Never Summer Industries, z siedzibą w 3838 Eudora Way, Denver, CO 80207
U.S.A. udziela gwarancji, że zakupiony produkt skierowany do sprzedaży jest wolny od wad w
dziedzinie składu oraz produkcji. W przypadku, gdy produkt po zakupie i w ramach terminu
gwarancyjnego wykaże błędy materiału oraz produkcji (przy normalnej eksploatacji) gwarant
przejmie odpowiedzialność za jego naprawę lub wymianę, z tym zastrzeżeniem, że o sposobie
reklamacji decyduje gwarant. Termin gwarancyjny dla desek Never Summer wynosi 36 miesięcy.
Gwarancja przysługuje jedynie pierwotnemu właścicielowi i nie podlega przeniesieniu na inne
osoby. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, którego można oczekiwać przy eksploatacji
produktu.
Naprawa lub wymiana gwarancyjna może być uzyskana tylko w momencie zaprezentowania
niniejszej karty gwarancyjnej łącznie z oryginałem dowodu sprzedaży (faktury, rachunku lub
paragonu) wystawionego klientowi przez autoryzowanego sprzedawcę detalicznego, u którego
produkt został zakupiony oraz gdy karta gwarancyjna zawiera (a) nazwisko klienta, (b) nazwę i
adres sprzedawcy detalicznego, (c) nazwę modelu oraz, jeżeli takowy istnieje, numer seryjny
zakupionego produktu i (d) datę zakupu produktu.
Gwarant rezerwuje sobie prawo odmowy wykonania serwisu gwarancyjnego, jeżeli
powyższe wymagania są niekompletne lub zostały usunięte albo zmienione po zakupie
produktu przez klienta od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego.
Gwarant rezerwuje sobie prawo odmowy wykonania serwisu gwarancyjnego, jeżeli naprawy
produktu wykonane zostały wcześniej przez osoby trzecie.
Gwarant zastrzega sobie prawo zamiast naprawy niesprawnego produktu do jego wymiany na
inny sprawny produkt tego samego rodzaju, posiadający taką samą lub wyższą jakość jak
niesprawny produkt przed usterką.
Gwarancja nie obejmuje:
1. Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem;
2. Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową konserwacją produktu, w szczególności
użycia rozpuszczalników, klejów lub innych preparatów mogących uszkodzić produkt;
3. Uszkodzeń powstałych w wyniku uderzenia (np. w kamienie, drzewa, pnie, beton, metal,
przeszkody w parkach).
4. Rozwarstwień powstałych w wyniku uderzenia;
5. Uszkodzeń takich jak rysy, ubytki, odpryski powstałych w wyniku eksploatacji;
6. Uszkodzeń insertów powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu i demontażu
wiązań;
7. Desek, które zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane lub do ich eksploatacji użyto
nieprawidłowych części lub akcesoriów;
Wyszczerbione lub pęknięte krawędzie mogą być wynikiem normalnej eksploatacji,
lub uderzenia i nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu.
W przypadku wad należy zwrócić się do sprzedawcy. Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie
rozwiązać problemu winien on wysłać produkt importerowi wraz z czytelnym opisem
reklamacji, dowodem zakupu oraz wypełnioną kartą gwarancyjną. Jednocześnie wskazane jest
przesłanie dokumentacji fotograficznej wady produktu na adres e-mail importera.

Wady i uszkodzenia produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni
roboczych licząc od daty dostarczenia do punktu serwisowego gwaranta. W celu uzyskania
informacji o sposobie realizacji reklamacji oraz terminie usunięcia wady prosimy o
skontaktowanie się z importerem.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Niniejsza gwarancja nie
narusza praw klienta wynikających z właściwego obowiązującego krajowego prawa, jak również
praw klienta w stosunku do sprzedawcy detalicznego wynikających z umowy kupna-sprzedaży.
Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Polski.

data i podpis kupującego
…………………………………………
………..

data i podpis
sprzedawcy
…………………………
…………………………
……

IMPORTER
Fun Distribution s.c.
punkt serwisowy: ul. Parkowa 14,
52-200 Suchy Dwór tel.
+48 724.987.666
e-mail info@neversummer.pl

KARTA GWARANCYJNA NEVER SUMMER
MODEL I DŁUGOŚĆ DESKI
NUMER SERYJNY DESKI
DATA SPRZEDAŻY
NR DOWODU SPRZEDAŻY
MIEJSCE SPRZEDAŻY (Pieczęć i
podpis osoby upoważnionej)

IMPORTER
Fun Distribution s.c.
punkt serwisowy: ul. Parkowa 14, 52-200 Suchy Dwór tel. +48
724.987.666
e-mail info@neversummer.pl

