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. Warunki gwarancyjne:

ЕККД Sp. z о. о. oýwiadcza,2e wszystkie оропу oraz wyroby gumowo -techniczne przeznaczone do kompletacji ороп:

kola, dqtki oraz ochraniacze objgte s4 gwarancjq producenta w caloýci.

Okres gwarancy.jny па оропу przemys}owe pneumatyczne marki <ARMOUR> oraz marki KSUPERGUlDER> wynosi 3 lata od

daty produkcji.

W przypadku reklamacji ороп firmа ЕККА Sp. z о.о. rozpatrzy kwestig seмisu gwarancyjnego wylqcznie па podstawie

w{asnej ekspeгtyzy technicznej оропу.

2. Gwarancji пiе podlegajq оропу w nastgpujqcych przypadkach:

2.1 Gdy doszlo do uszkodzenia оропу w wyniku naruszeniu zasad eksploatacji:

_ uszkodzenia powstale w wyniku prowadzenia pojazdu z паrчszепiеm zasad bezpieczefistwa (szarpnigcia, gwaltowne
hamowania, eksploatacja па пiеrбwпусh powierzchniach itp.) prowadzqcych do mechanicznych uszkodzefi opony.

_ uszkodzenia powstate w wyniku u2ytkowania opony pod obcie2eniem pzekraczajEcym maksymalne dopuszczalne поrmу.

_ uszkodzenia powstale w wyniku nieprawidlowego trапsроrtоwапiа lub skladowania ороп.

- uszkodzenia powstale w wyniku nieprofesjonalnego monta2u lub demonta2u ороп.

_ uszkodzenia spowodowane agresywnymi substancjami takimi jak: oleje, smary, paliwa.

2.2 W przypadku stosowania ороп о r62пуm stopniu zu2ycia gumy па jednej osi.

2.3 W przypadku gdy оропа przeszla парrаwQ, odnowienie lub nieprofesjonalnie dokonano poglebienia bie2nika w wупiku
ktorego zostala zmieniona strukturа bie2nika-

3. Zobowiqzania gwarancyjne:

Pod wаrчпkiеm przestrzegania zasad eksploatacji pojazdu w odniesieniu do рrzерisбw dotyczqcych specyfikacji technicznej
ороп, obciezenia, prgdkoSci i zastosowania we wlaýciwym poje2dzie gwarantuje siQ :

. zgоdпоýё оропу z warunkami technicznymi producenta.

. brak wad produkcyjnych w czasie pelnego okresu eksploatacji оропу.

Uwaga! Zakoiczenia eksploatacji opony nastqpuje ро calkowitym zu2yciu bie2nika.

4. W przypadku wykrycia wad fabrycznych ЕККА Sp. z о. о. gwarantuje:

а) Wymiang wadliwego wyrobu па поwу lub па 2yczenie Kupujqcego zwrot wartoýci zakupu je2eli opona пiе byla u2ywana
lub zu2ycie bie2nika wynosi nie wigcej ni2 2,00 mm.

Ь) Wyplatq odszkodowania je2eli оропа byla eksploatowana poprawnie, а zu2ycie bie2nika wynosi powy2ej 2,00 mm w
zale2noýci od stopnia zu2ycia opony.

с) Zwrot poniesionych kosztбw transportu wadliwej оропу do miejsca wskazanego przez EKKASp. z о.о. Zwrot kosztow
nastqpi wylqcznie па podstawie dokumentow potwierdzajacych faktyczne poniesione koszty dostawy. W pzypadku
wyjawienia wady eksploatacyjnej produktu, koszty dostawy nie podlegajq zwrotowi. Wszelkiego rodzaju inne koszty nie

podlegajq pod dzialanie gwarancyjnych zobowiezaб.

4.1 Gwarancja bgdzie rozpatrywana wylqcznie па podstawie dоkчmепtбw potwierdzajacych dokonanie zakupu w
ЕККА Sp. z о.о.

4.2 Gwaranc,ja obejmuje wytqcznie produkty dostarczone bezpoýrednio pod аdrеs wskazany przezE
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