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1. Warunki gwarancyjne:

ЕККА Sp. z о. о. oýwiadcza,2e wszystkie opony oraz wуrоЬу gumowo -techniczne przeznaczone do kompletac.ji opon:
ko{a, dqtki оrаz ochraniacze objQte Sq gwarancjq producenta w caloýci.

Okres gwarancyjny dla ороп pelnych marki lST, оропу pelnych mаrki SUPERGUlDER oraz ороп pelnych mаrki ARMOUR
(SPB00) wynosi:

- 2000 mtg lub 1 rok eksploatacji w przypadku gdy ladowarka, podnoýnik pracuje пiе wigcej ni2 12 godz. dziennie.

- 1000 mtg lub б miesigcy eksploatacji w plzypadku gdy ladowarka, podnoýnik рrасчjе od 12 do 'lб godz. dziennie, to

- 3 miesiqca w pzypadku gdy ladowarka, podnoýnik pracuje wigcej ni2 16 mtg dziennie.

W przypadku reklamacji ороп firmа ЕККА Sp. z о.о. rozpatrzy kwestig serwisu gwarancyjnego wylqcznie na podstawie
wlasnej ekspeгtyzy technicznej оропу.

2. Gwarancji пiе podlegaj4 оропу w nastgpujacych ргzураdkасh:

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

- uszkodzenia powstale w wyniku prowadzenia pojazdu z паrчszепiеm zasad bezpieczeбstwa (szarpniqcia, gwaltowne
hamowania, eksploatac.ja па пiеrбwпусh powierzchniach itp.) prowadzqcych do mechanicznych uszkodzefi оропу.

- uszkodzenia powstale w wyniku u2ytkowania оропу pod obciq2eniem przekraczajqcym maksymalne dopuszczalne поrmу.

- uszkodzenia powstale w wyniku nieprawid{owego trапsрогtоwапiа lub skladowania ороп.

- uszkodzenia powsta{e w wyniku nieprofesjonalnego mопtа2ч lub demonta2u ороп.

- uszkodzenia spowodowane agrespvnymi substancjami takimijak: oleje, smary, paliwa.

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

2.3 W przypadku gdy оропа przeszla парrаwQ, odnowienie lub nieprofesjonalnie dokonano poglgbienia bie2nika w wyniku
ktбrego zostala zmieniona struktura bie2nika.

3, Zobowiqzania gwarancyjne:

Pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji pojazdu w odniesieniu do przepisбw dotyczqcych specyfikacji technicznej
ороп, obci42enia, prgdkoýci i zastosowania we wlабсiwуm poje2dzie gwarantuje siQ :

. zgоdпоýё оропу z wаrчпkаmi technicznymi producenta.

. Ьrаk wad produkcyjnych w czasie pelnego оkrеsч eksploatacji оропу.

Uwaga! Zakoticzenia eksploatacji оропу nastqpuje ро calkowitym zu2yciu bie2nika.

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

а) Wymiang wadliwego wуrоЬч па поwу lub па 2yczenie Kupujqcego zwrot wагtоýсi zakupu je2eli оропа пiе Ьу{а ч2уwапа
Iub zuZycie bie2nika wynosi nie wigcej пi2 2,00 mm.

Ь) Wyplatg odszkodowania je2eli оропа Ьу{а eksploatowana рорrаwпiе, а zu2ycie bie2nika wynosi powyzej 2,00 mm w
zale2noýci od stopnia zu2ycia opony.

с) Zwrot poniesionych kosztбW transportu wadliwej opony do miejsca wskazanego przez ЕККА Sp. z о.о. Zwrot kosztбw
nastqpi wylqcznie па podstawie dokumentбw 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 zobowiqzafi.

4.1 Gwarancja bgdzie rozpatrywana wy{qcznie па podstawie dokumentow potwierdzajacych dokonanie zakupu w
ЕККА Sp. z о.о.

4.2 Gwarancja obejmuje wylqcznie produkty dostarczone bezpoýrednio pod adres wskazany przez ЕККА

ЕККА Sp. z о.о.
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