GWARANCJA NA PRODUKTY FIRMY STAR TRAC - CARDIO

Firma Star Fitness udziela pierwotnemu nabywcy gwarancji na wady wykonania i wady
materiału w niniejszym komercyjnym produkcie fitness. W okresie gwarancyjnym Star
Fitness nieodpłatnie naprawi lub wymieni (wg swojego uznania) wszelkie części wadliwe.
Ponadto Star Fitness pokryje koszty robocizny wszelkich napraw w okresie 2 lat od daty
zakupu.

Szczegółowych informacji na temat gwarancji udziela Star Fitness S.A.
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Uwagi:
1. Star Fitness nie udziela gwarancji na wydajność działania systemu pomiaru tętna,
zastosowanego w produktach marki Star Trac. Działanie to jest zmienne i zależy od
fizjologii ćwiczącego, jego kondycji, wieku, sposobu użytkowania i innych czynników.
2. Pod pojęciem "elementy zużywające się" rozumie się następujące podzespoły
(poniższa lista nie jest wyczerpująca): pomost bieżni, pas bieżni, szczotki silnika, pasy
napędowe, siedziska, okładziny pedałów oraz uchwyty.

Wyjątki
Nabywca jest odpowiedzialny za regulację napięcia i biegu pasa bieżni oraz inne prace
konserwacyjne i utrzymania określone w Harmonogramie Prac Konserwacyjnych. Nie są one
objęte niniejszą gwarancją. Gwarancja nie obejmuje elementów zdobniczych (estetycznych)
produktu, których wygląd uległ uszkodzeniu celowemu lub przypadkowemu, czy też na
skutek nadużycia, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, wypadku, zaniedbania, braku
konserwacji, użytkowania w warunkach ekstremalnych lub obsługi niezgodnej z zaleceniami
dla danego modelu. Gwarancja nie obejmuje elementów które zostały zmienione lub
zmodyfikowane pod względem konstrukcji lub działania. Star Fitness nie ponosi
odpowiedzialności za szkody incydentalne lub wtórne wynikające z uszkodzenia produktu.
Powyższa gwarancja ograniczona stanowi uzupełnienie wszelkich domniemanych praw
gwarancyjnych, przysługujących nabywcy na mocy przepisów prawnych. WSZELKIE
DOMNIEMANE PRAWA GWARANCYJNE, WŁACZNIE Z GWARANCJAMI POKUPNOŚCI ORAZ
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRZYSŁUGUJĄ PRZEZ OKRES JEDNEGO ROKU OD
DATY ZAKUPU, w granicach określonych przez przepisy prawa właściwego dla danego kraju.
Nie wolno zmieniać warunków ani przedłużać niniejszej gwarancji w imieniu Star Fitness S.A.
Powyższe prawa gwarancyjne stanowią jedyne remedium prawne przysługujące nabywcy w
okolicznościach opisanych powyżej. Naprawa (lub usunięcie) defektów w sposób i w okresie
określonym powyżej uważa się za całkowite spełnienie wszelkich zobowiązań i
odpowiedzialności ze strony Star Fitness wobec nabywcy w związku z danym produktem, jak
również uważa się je za pełne zadośćuczynienie wszelkim roszczeniom, uzasadnionych
umową handlową, zaniedbaniami, odpowiedzialnością całkowitą itp. Star Fitness nie ponosi
odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane samodzielnym przenoszeniem i
przestawianiem sprzętu, naprawami lub ich próbą niepodjętymi przez upoważnionego
serwisanta Star Fitness. Star Fitness nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody finansowe i majątkowe, incydentalne lub wtórne.

NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI NABYWCY PRZYSŁUGUJĄ ŚCIŚLE OKREŚLONE PRAWA
WŁAŚCIWE DLA DANEGO KRAJU.

