KARTA GWARANCYJNA I INSTRUKCJA OBSŁUGI WIĄZAŃ
SNOWBOARODOWYCH

Karta gwarancyjna na WIĄZANIA SNOWBOARDOWE .......................... zakupione dn...........
w.................................................................................................................
Firma Trip s.c., dystrybutor WIĄZAŃ SKIP I „44”, dziękuje Państwu za zakup i udziela 24 miesięcy gwarancji na wiązania. Gwarancja
obejmuje ukryte wady fabryczne.
Firma nasza nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, naturalne zużycie
poszczególnych elementów, oraz uszkodzenia mechaniczne. Aby przedłużyć żywotność butów, oraz uczynić jazdę maksymalnie przyjemną
i bezpieczną, prosimy o zapoznanie z poniższą instrukcją obsługi.

1. Wiązania należy dobrać rozmiaru stopy, oraz wagi ciała użytkownika.
2.Wiązania przeznaczone są do użytkowania w zestawie ze snowboardem
3.Przed jazdą należy się upewnić, czy wszystkie klamry , są dopięte, pokrętła regulacji
rozmiaru w prawidłowej pozycji a but jest dobrze osadzony w wiązaniu.

4. Przed jazdą wiązania należy starannie przykręcić do deski, nie wypychając insertów.
5.Wiązania juniorskie przeznaczone są dla osób do 16-go roku życia
6. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3-go roku życia
Trip s.c.
Piotrkowska 44
90-265 łódź
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