KARTA GWARANCYJNA I INSTRUKCJA OBSŁUGI DESKI SNOWBOARDOWEJ

Karta gwarancyjna na Deskę Snowboardową .......................... zakupioną dn...........
w.................................................................................................................
Firma Trip s.c., dystrybutor butów desek snoboardowych „44” i „Arbor”, dziękuje Państwu za zakup i udziela 24 miesięcy gwarancji na
deskę. Gwarancja obejmuje ukryte wady fabryczne. Gwarancja obowiązuje na terytorium RP.
Firma nasza nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, naturalne zużycie
poszczególnych elementów, oraz uszkodzenia mechaniczne. Aby przedłużyć żywotność deski, oraz uczynić jazdę maksymalnie przyjemną i

bezpieczną, prosimy o zapoznanie z poniższą instrukcją obsługi. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

1. Deskę należy dobrać do wagi ciałą, oraz rozmiaru stopy.
2.Deska jest przeznaczona do jazdy po zaśnieżonej nawierzchni.
3.Nie należy używać deski do jazdy na nawierzchniach innych, niż ośnieżone, np. beton,
ziemia, metal,drewno
4.Przed użyciem deskę należy nasmarować odpowiednimi smarami.
5.Deskę należy przechowywać w pozycji stojącej, lub leżącej z dala od źródeł ciepła, w
pomieszczeniach suchych. Obciążanie deski podczas przechowywania, może
spowodować jej odkształcenie.
6.Krawędzie należy regularnie ostrzyć, oraz czyścić
7.Wiązania należy przykręcić wszystkim śrubami, unikając wypchnięcia insertów na
ślizg, tak by dobrze się trzymały, 8. Deska nie jest przeznaczona do jazdy innej niż z
obydwoma nogami wpiętymi w wiązania deski.
8. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3-go roku życia
Trip s.c. K.,S. Neugebauer
Piotrkowska 44
90-265 łódź
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