PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA RÁM KOLA TREK
Její poskytnutí je smluvním ujednáním mezi kupujícím a prodejcem, řídí se výhradně smluvním
ujednáním obsaženém v tomto článku a nepodléhá ustanovením Obchodního a Občanského zákoníku.
Na kolo - jízdní kolo TREK , níže uvedeného typu,velikosti, barvy a čísla rámu se při splnění
následujích podmínek pod bodem 1 –7 tohoto článku (a to všech společně) vztahuje doživotní
záruka na rám kola ,a to pouze pro prvního majitele kola zaznamenaného v tomto záručním listě.
1. Jízdní kolo bylo v době 24. měsíců od koupě nejméně 2x prohlédnuto v autorizovaném
servise TREK. ( autorizovaná místa jsou uvedeny na www.trek-bikes.cz či www.bretton.cz). Náklady
na tuto prohlídku (materiál i práci) hradí zákazník NIKOLIV prodejce nebo dovozce kola.
2. Rám kola musí mít čitelné výrobní číslo
3. Rám kola musí být v původní barevné kombinace včetně původního laku.
4. Při reklamaci musí být předložen originál záručního listu včetně dokladu o koupi.
5. Jízdní kolo TREK musí být v době 24 měsíců od koupě zaevidováno v registračním
systému dovozce firmy Bretton na stránkách www.trek-bikes.cz. Součástí evidence je
vygenerování jedinečného kodu, který se kupující zavazuje tímto dopsat do záručního
listu.
6. Údaje o jízdním kole a jeho majiteli musí být v evidenci a tomto záručním listě shodné.
7. Tato registrace musí být provedena před druhou prohlídkou v autorizovaném servise (viz.bod 1.),
kdy součástí prohlídky je stvrzení úplnosti záručního listu (zapsání kodu z evidence) a tím potvrzení
nároku na prodlouženou – doživotní záruku.
Dovozce jízdních kol firma BRETTON s.r.o. si vyhrazuje právo rozhodnout o oprávněnosti každé
reklamace uplatněné kupujícím s tím,že doba vyřízení této smluvní prodloužené záruky na rám
kola se neřídí dobou pro vyřízení záruky dle Obchodního a Občanského zákoníku. Dovozce se
prostřednictvím prodejce zavazuje, že takto uplatněnou prodlouženou záruku ze strany kupujícího
bude řešit bezodkladně.
Dovozce jízdních kol se zavazuje, že pokud shledá reklamaci na prodlouženou záruku na rám kola
oprávněnou , dodá kupujícímu rám kola plně funkční a kompatabilní s díly běžně dostupnými na trhu,
ale negarantuje kupujícímu dodání identického rámu s rámem poškozeným a nezaručuje tedy ani
kompatabilitu s původním vybavením kola což bere kupující na vědomí a s tímto souhlasí. Kupující
bere na vědomí a souhlasí s tím, že případné takto vzniklé vícenáklady spojené s kompletací kola po
dodání rámu dodavatelem jdou k jeho tíži a nejsou obsaženy v smluvním ujednání stran prodloužené
záruky na rám kola.

