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Firma Robinson Europe S.A. udziela 24 miesięcznej gwarancji, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na kołowrotki i wędki marki ROBINSON, CARPEX, VDEROBINSON, SEAFOX, GOODFISH pochodzące z naszej sieci dystrybucji. Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu. Gwarancja na sprzedany towar nie
wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.
Na kołowrotki pakowane w pudełka ze stemplem informującym o przedłużonej gwarancji, udzielamy 5 letniej gwarancji. Reklamowany kołowrotek musi być
dostarczony w oryginalnym pudełku wraz dowodem zakupu.
Warunki Gwarancji:
1. Podstawą wykonania naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie kompletnego sprzętu wraz z wypełnioną i opieczętowaną przez sprzedawcę kartą gwarancyjną.
Przekazanie sprzętu do naprawy następuje za pośrednictwem sklepu w którym dokonano zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie usterek zaistniałych w czasie eksploatacji, a wynikających z błędów konstrukcyjnych, wadliwego wykonania lub wad
materiałowych zakupionego sprzętu. Termin wykonania naprawy wynosi 30 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego.
3. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń wynikających z użytkowania sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
- uszkodzeń mechanicznych;
- uszkodzeń wynikających z dokonywania napraw przez inne, niż autoryzowane punkty serwisowe.
W/w uszkodzenia mogą być usunięte za zgodą klienta na jego koszt.
Zasady bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji:
1. Wędziska
- Ciężar zastosowanego zestawu spławikowego, gruntowego czy spinningowego nie może przekroczyć ciężaru rzutowego podanego na wędce.
- Należy stosować żyłki odpowiednie do ciężaru rzutowego wędziska, używanie zbyt mocnych żyłek może spowodować przeciążenie wędki.
- Ryby należy wyjmować z wody przy pomocy podbieraka.
- Wędziska należy transportować wyłącznie w ochronnych pokrowcach.
- Po każdym wędkowaniu, przed złożeniem wędziska należy dokładnie oczyścić jego powierzchnię z wszelkich zanieczyszczeń i dokładnie wysuszyć.
- Wędzisk z włókna węglowego nie należy używać podczas burzy oraz w bezpośredniej bliskości przewodów wysokiego napięcia.
- W okresie gwarancyjnym nie należy dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek wędziska.
2. Kołowrotki
- Po zakończeniu wędkowania kołowrotek należy wyczyścić, wysuszyć oraz poluzować hamulec.
- Uwalniając przynętę z zaczepu nie należy kręcić korbą przy mocno dokręconym hamulcu ani szarpać wędziskiem i kołowrotkiem, gdyż może to spowodować
uszkodzenie mechanizmu przekładni.
- Należy unikać zanurzenia kołowrotka w wodzie oraz zabrudzenia piaskiem.
- Kołowrotek należy transportować wyłącznie w ochronnych pokrowcach.
- W okresie gwarancyjnym nie należy otwierać mechanizmu kołowrotka ani dokonywać jakichkolwiek przeróbek.
Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na
stronie internetowej http://robinson.pl/polityka-prywatnosci/

