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Producent (Gwarant):

IBOMBO sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżewice, ul. Modelarska 9a, 64-100 Leszno
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000923409, NIP: 6972383411,
REGON: 520012450, kapitał zakładowy 50.000 zł.
biuro@ibombo.com | ibombo@ibombo.com
www.ibombo.com | www.ibombo.eu | www.ibombo.de

Przedmiot Gwarancji:

STOJAK ROWEROWY IB… OCYNKOWANY MALOWANY PROSZKOWO

Data sprzedaży:

……………………………..
WARUNKI GWARANCJI

Gwarant zapewnia jakość przedmiotu gwarancji zgodną z przeznaczeniem produktu przez okres 24 miesięcy
z zastrzeżeniem poniższych przepisów niniejszej gwarancji.
2. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu gwarancji jeżeli wady ujawnią się
w terminie obowiązywania niniejszej gwarancji i zachowane zostaną wszelkie wymagania i postanowienia
niniejszej gwarancji.
3. Zgłoszenie powstałej wady dokonane powinno zostać w formie pisemnej w terminie 5 dni od daty ujawnienia
powstałej wady.
4. Gwarant zobowiązuje się do rozpoczęcia działań mających na celu rozpatrzenie zgłoszenia
reklamacyjnego i/lub usunięcia wad objętych niniejszą gwarancją w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym przesłać należy odpowiednią dokumentację fotograficzną (ISO ≥ 400,
rozdzielczość ≥ 2560x1920 px, min. 5Mpx).
5. Gwarancja nie obejmuje:
a. mechanicznego uszkodzenia przedmiotu gwarancji przez nabywcę lub osoby trzecie;
b. uszkodzeń i wad powstałych wskutek używania przedmiotu gwarancji niezgodnie z jego
przeznaczeniem;
c. uszkodzeń i wad powstałych wskutek przechowywania przedmiotu gwarancji niezgodnie z zaleceniami
producenta i/lub wiedzą techniczną;
d. uszkodzeń i wad powstałych wskutek niezachowania reżimu technologicznego przy montażu i/lub konserwacji
przedmiotu gwarancji;
6. Gwarancja w zakresie stojaka rowerowego wynosi 24 miesięcy i obejmuje:
a. przypadku braku przyczepności farby
b. wady polegające na kredowaniu się powłoki większe niż określone normą ASTM D659;
c. wady zmiany kolory większej niż 10 jednostek CIELAB w stosunku do oryginalnego koloru według normy ASTM
D2244;
d. wady utraty połysku w stopniu większym niż 70% zgodnie z pomiarem ISO 2813.
7. Gwarancja w zakresie powłoki nie obejmuje:
a. Uszkodzeń mechanicznych i chemicznych powłoki, w szczególności spowodowanych konserwacją przedmiotu
gwarancji niewłaściwymi środkami czyszczącymi – do czyszczenia używać należy czystej wody z dodatkiem
niewielkiej ilości neutralnych lub lekko alkalicznych detergentów, nie wolno stosować mocno kwaśnych lub
mocno alkalicznych detergentów jak również środków powierzchniowo czynnych; nie wolno stosować
organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli,
węglowodory chlorowane itp.; nie wolno stosować detergentów o nieznanym pochodzeniu i/lub składzie;
nie wolno stosować ściernych środków czyszczących ani czyścić powierzchnię przez tarcie; tłuste, oleiste
i/lub smoliste mogą być usunięte za pomocą ropopochodnych rozpuszczalników wolnych od środków
aromatycznych; użyte detergenty nie mogą reagować z mytą powierzchnią dłużej niż jedną godzinę; po każdym
myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą; wartość pH detergentów
stosowanych do czyszczenia powinien wynosić 5 – 8;
b. uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
c. uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru, wandalizmu, działań wojennych, katastrof i/lub kataklizmów;
d. wad powłoki związanych z eksploatacją polakierowanych elementów w środowisku agresywnymym
e. wad powłoki związanych z niewłaściwą ich konserwacją w trakcie użytkowania;
f. wad powłoki, które nie są większe niż 5% całości fasady lub są niewidoczne z odległości 3 -ch metrów
g. z miejsca ogólnie dostępnego publicznie;
8. Powierzchnie lakierowane proszkowo muszą być poddane okresowemu czyszczeniu - nie rzadziej niż raz
na miesiąc, a po zakończeniu czyszczenia - woskowane, producent zaleca użycie wosku syntetycznego – Meguiars
Ultimate Liquid Wax .
9. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu i/lub zdrowiu wynikłą z użytkowania przedmiotu
gwarancji, która stanowi następstwo jego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
i warunkami eksploatacyjnymi.
11. Zgłoszenie gwarancyjne nie uprawnia do wstrzymania płatności tytułem zakupu przedmiotu gwarancji.
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