
CERTIFICAT DE GARANTIE/INTRETINERE
PENTRU

DECKURI SI SKATE-URI 

GARANTIE 
 - pentru deck-urile si skate-urile distribuite de bmxmagazin.ro , oferim o garantie de 30 de zile de la data 
cumpararii, in conditiile respectarii tuturor recomandarilor de utilizare si intretinere de mai jos .
- in cazul unor reclamatii va rugam sa va adresati personalului bmxmagazin.ro , cu bonul sau  factura de  
achizitie
COMPOZITIE
- lemn: artar canadian in 7 straturi
- roti uretan
- rulmenti, suruburi metal 
- axe aluminiu/magneziu
RECOMANDARI DE INTRETINERE SI UTLIZARE
- nu trebuie folosit atunci cand ploua si este ud pe jos.
- se pastreaza doar in mediu uscat, fara umezeala
- nu se depoziteaza pe deck/skate obiecte grele
CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI:
Durata medie de utilizare a produselor este de 2 ani, cu respectarea recomadarilor de intretinere si utilizare.
Garantia nu este valabila in conditiile in incare se constata ca skateul a fost lovit sau s-a folosit in conditii  
extreme 
Asigurarea garantiei se face gratuit la sediul furnizorului, in zilele lucratoare. 
Nu  se  ofera  garantie  pentru  defectiunile  aparute  ca  urmare  a  nerespectarii  conditiilor  de  pastrare,  
exploatare  si  intretinere,  utilizarii  gresite  sau  neglijente  a  produselor,  expunerii  excesive  la  umezeala,  
solicitarii anormale in utilizare sau exploatarii defectuoase 
Obligatiile beneficiarului:
- Respectarea instructiunilor de utilizare ale echipamentelor, conform indicatiilor date de vanzator, 
- Pastrarea documentatiei primite odata cu echipamentul, pe toata durata garantiei
Pentru a putea beneficia de garantie, este obligatorie prezentarea in original  factura/bon de achizitie.
Produsul va fi insotit de toate accesoriile cu care s-a livrat. 
Utilizarea incorecta sau a produselor exonereaza vanzatorul de orice raspundere.  Garantia furnizata nu 
afecteaza drepturile statuale ale beneficiarului consumator prevazute prin legislatia aplicabila in vigoare, 
respectiv  Legea  449/2003  privind  vanzarea  produselor  si  garantiile  asociate  acestora;  Ordonanta 
Guvernului 21/1992 privind protectia consumatorilor, Legea 296/2004 privind Codul Consumului. 
Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei.


