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gwarancja ironman4x4 obejmuje nowe produkty, zakupione u autoryzowanego sprzedawcy i 
dystrybutora ironman4x4 .

gwarancją objęte są wady materiałowe i wady w wykonaniu, które powodują, że produkt nie zachowuje 
wyznaczonych norm ironman4x4 dla danej części, w tym wypadku ironman4x4 zobowiązuje się naprawić 
lub wymienić każdą cześć, która jest wadliwa . 

Każde roszczenie wynikające z gwarancji musi być zgłaszane przez autoryzowany sklep czy sieć, chyba, że 
podlega innym ustaleniom pomiędzy kupującym a sprzedającym .

dowód oryginalny zakupu oraz karta gwarancyjna musi być przedstawiona w celu rozpatrzenia 
gwarancji .

Produkt, powinien być zwrócony do przedstawiciela ironman4x4 w celu oceny lub naprawy . Koszt wysyłki 
do przedstawiciela ponosi nabywca produktu  .

gwarancja nie obejmuje:

a)śladów zaniedbania i złego użytkowania produktu

b) modyfikacji produktu

c)pojazdu, na którym zostały zainstalowane produkty ironman4x4, został poddany modyfikacjom, które 
nie są rekomendowane dla tych produktów

d)został użyty w rajdach czy zawodach w warunkach, które nie są aprobowane przez ironman4x4 dla 
użytkowania produktów

e)użyty w sposób nie przewidziany przez wytwórcę danego pojazdu

f)powłoki lakierniczej produktów

Przed instalacją danego produktu, proszę sprawdź czy otrzymałeś odpowiednie części zgodnie z twoim 
zamówieniem . Zamówienie odpowiednich jest obowiązkiem kupującego . Zwrot produktu nieużywanego 
nieprawidłowo zamówionego przez kupującego następuje na jego kosz, jeśli pochodzi z magazynu 
krajowego . Produkt sprowadzony dla kupującego na specjalne jego zamówienie spowoduje naliczenie 
20% opłaty kosztów zkupu . Zwrot używanego i brudnego produktu poza okresem objętym  gwarancją, 
spowoduje odrzucenie roszczenia i  odesłanie go na koszt wysyłającego

Zawieszenie

wszystkie rodzaje zawieszeń muszą przejść kontrolę bezpieczeństwa po 500km od zainstalowania . 
instalacja powinna być przeprowadzona przez autoryzowanego i licencjonowanego mechanika, zgodna 
z prawidłami instalacji zawieszenia . specjalne narzędzia są wymagane w dopasowaniu niektórych części 
włączając elementy wzmacniające . uszkodzenia wynikające z błędów przy dopasowywaniu i instalacji 
nie podlegają gwarancji . gwarancja może stać się nieważna jeżeli produkt jest instalowany wraz z 
innymi produktami nie pochodzącymi od autoryzowanego wytwórcy czy nie będącymi komponentami 
ironman4x4 .

tam gdzie ironman4x4 rekomenduje ustawienie geometrii kół po zainstalowaniu nowego komponentu 
zawieszenia, ustawienie podlega obowiązkowi kupującego . 

warunki transportu

Koszt przesyłki wszelkich produktów ponosi kupujący . ironman nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 
uszkodzenia czy straty w trakcie transportu . 

instalacja

Ceny protuktu nie zawierają kosztu usługi montażu . 

informaCje gwaranCyjne


