
Firma Robinson Europe Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Lajkonika 34, 43-340 Bielsko-Biała, zwana dalej 
Gwarantem, udziela przedłużonej gwarancji na blanki wędzisk Robinson Diaflex.

W ramach tej gwarancji postaramy się jak najszybciej, nieodpłatnie naprawić lub wymienić  
wędzisko jeśli uszkodzenie nastąpiło w wyniku wad materiałowych, błędów konstrukcyjnych czy też 
niestarannego wykonania blanków wędzisk Diaflex.

Warunki gwarancji
W celu przedłużenia gwarancji należy przesłać na adres Gwaranta wypełniony Formularz 
Rejestracyjny. Na tej podstawie wystawiana jest imienna, Karta z Przedłużoną Gwarancją. Karta jest 
wysyłana na adres podany w formularzu.
Okres przedłużonej gwarancji zaczyna się od daty zakupu (potwierdzonej dowodem zakupu tzn. 
paragonem fiskalnym lub fakturą). Wypełniony formularz gwarancyjny należy przesłać w ciągu 30 dni 
od daty zakupu, na adres Gwaranta.
Formularz Rejestracyjny jest dołączony do każdego wędziska objętego przedłużoną gwarancją.
Przedłużona gwarancja obowiązuje wyłącznie właściciela sprzętu i nie może być przekazana innej 
osobie.►

10 lat gwarancji 
na blanki wędzisk Diaflex



► Gwarant zastrzega sobie prawo do ustalenia zasadności naprawy lub wymiany produktu 
wymienionego w niniejszej gwarancji. Zastrzega sobie także prawo do zastąpienia wycofanego 
modelu modelem w porównywalnej cenie, w razie wystąpienia takiej koniczności. W przypadku 
naprawy lub wymiany mogą wystąpić różnice w kolorze lub materiale części zamiennych, .
w stosunku do oryginalnych elementów.

Uszkodzone wędzisko powinno być zwrócona do Gwaranta za pośrednictwem sklepu, w którym było 
zakupione. W przypadku braku takiej możliwości wędzisko może być zwrócone bezpośrednio do 
serwisu w siedzibie Gwaranta.

Należy zwrócić całe wędzisko, także uszkodzone części. Wędzisko musi być dostarczone wraz z 
dowodem zakupu i Kartą z Przedłużoną Gwarancją

Przedłużona gwarancja ogranicza się do naprawy lub wymiany jedynie  blanku wędziska i nie obejmuje 
pozostałych elementów wędziska takich jak przelotki, uchwyt kołowrotka, rękojeść. Gwarancja .
ta nie obejmuje uszkodzeń będących wynikiem wypadków, niewłaściwego użycia, zaniedbań .
w użytkowaniu, celowego uszkodzenia lub modyfikowania konstrukcji sprzętu.

wędzisko Diaflex........................................................................................(model, długość)
data zakupu.........................................................................................................................
imie i nazwisko właściciela..................................................................................................
dokładny adres: 
ulica.....................................................................................................................................
kod pocztowy .............................. miasto............................................................................

Formularz Rejestracyjny


