
GARANCIJA DRUŽBE SRAM® LLC
TA GARANCIJA VAM ZAGOTAVLJA POSEBNE ZAKONSKE PRAVICE PRI POSLOVANJU Z DRUŽBO SRAM® LLC. LAHKO SE VAM 
PRIZNAVAJO TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO MED POSAMEZNIMI ZVEZNIMI DRŽAVAMI, DRŽAVAMI ALI UPRAVNIMI 
OBMOČJI. TA GARANCIJA NE VPLIVA NA VAŠE ZAKONSKE PRAVICE. ČE TA GARANCIJA NI SKLADNA Z LOKALNO ZAKONODAJO, SE 
ŠTEJE KOT SPREMENJENA, TAKO DA BO SKLADNA S TEMI ZAKONI. DA BOSTE V CELOTI SEZNANJENI S SVOJIMI PRAVICAMI, SI OGLEJTE 
ZAKONODAJO SVOJE DRŽAVE, UPRAVNEGA OBMOČJA ALI ZVEZNE DRŽAVE.

Ta garancija velja za izdelke družbe SRAM, izdelane pod blagovnimi znamkami SRAM®, RockShox®, Truvativ®, Zipp®, Quarq®, Avid® in TIME®.

OBSEG OMEJENE GARANCIJE

Družba SRAM zagotavlja, da bodo sestavni deli njenih koles dve (2) leti po prvotnem nakupu izdelka brez napak v materialih ali izdelavi, razen če je v 
nadaljevanju navedeno drugače. 

Družba SRAM zagotavlja, da bodo vsa kolesa in platišča Zipp MOTO celotno življenjsko dobo brez napak v materialu ali izdelavi.

Družba SRAM zagotavlja, da bodo vse neelektrične komponente koles blagovne znamke Zipp letnika 2021 ali novejših celotno življenjsko dobo 
izdelka brez napak v materialu ali izdelavi.

SPLOŠNA DOLOČILA

Ta garancija velja samo za prvega lastnika in ni prenosljiva. Zahtevke iz naslova te garancije je treba vložiti pri prodajalcu, pri katerem je bilo kupljeno 
kolo ali izdelek SRAM, ali pri pooblaščenem serviserju za izdelke SRAM. Predložiti je treba originalno potrdilo o nakupu. Vse zahtevke iz naslova 
garancije na izdelke SRAM bo ocenil pooblaščeni serviser za izdelke SRAM in na podlagi odobrenega zahtevka izdelek popravil ali zamenjal, ali pa bo 
po presoji družbe SRAM kupcu vrnjena nabavna vrednost izdelka. Zahtevke iz naslova te garancije je treba skladno z zakonskimi določili vložiti med 
garancijsko dobo in v enem (1) letu od datuma nastanka vzroka za zahtevek. 

IZKLJUČITEV DRUGIH GARANCIJ

DRUŽBA SRAM NE PRIZNAVA NOBENIH DRUGIH GARANCIJ, JAMSTEV ALI KAKRŠNEGA KOLI VARSTVA (IZRECNEGA ALI NAKAZANEGA), ZATO SO 
S TEM IZKLJUČENE VSAKRŠNE DRUGE GARANCIJE (VKLJUČNO Z NAKAZANIMI GARANCIJAMI IZ NASLOVA SKRBNOSTI DOBREGA GOSPODARJA, 
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI USTREZNOSTI ZA DOLOČENE NAMENE), RAZEN ČE JE V NADALJEVANJU NAVEDENO DRUGAČE IN JE HKRATI V 
OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA. 

OMEJITVE ODGOVORNOSTI

DRUŽBA SRAM ALI NJENI ZUNANJI DOBAVITELJI NE PREVZEMAJO NOBENE ODGOVORNOSTI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, 
NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, RAZEN V SPODAJ NAVEDENIH PRIMERIH IN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA. NEKATERE 
ZVEZNE DRŽAVE (DRŽAVE ALI UPRAVNA OBMOČJA) NE DOVOLJUJEJO TAKŠNE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNE ŠKODE, ZATO ZGORAJ 
NAVEDENA OMEJITEV ZA VAS MORDA NE VELJA.

OMEJITVE GARANCIJE

Ta garancija ne velja za izdelke, ki so bili glede na zadevna navodila za uporabo družbe SRAM nepravilno nameščeni, prilagojeni in/ali vzdrževani. 
Navodila za uporabo, ki jih je v angleščini pripravila družba SRAM, najdete na spletni strani sram.com/service.

Ta garancija ne krije škode na izdelku, ki je posledica trka, udarca, zlorabe izdelka, neupoštevanja proizvajalčevih navodil za uporabo ali katerih koli 
drugih okoliščin, pri katerih je bil izdelek izpostavljen silam ali obremenitvam, ki presegajo njegov namen uporabe.

Ta garancija ne velja, če je bil izdelek spremenjen, med drugim vključno s kakršnim koli poskusom odpiranja izdelka ali poskusom samovoljnega 
popravila električnih komponent ali pripadajočih elektronskih sestavnih delov, vključno z motorjem, krmilnikom, baterijami, žično napeljavo, stikali in 
polnilniki.

Ta garancija ne velja, če je bila serijska številka ali koda izdelka namerno spremenjena, poškodovana ali odstranjena.

Komponente proizvajalca SRAM so zasnovane samo za uporabo na kolesih, ki jih je mogoče poganjati s pedali ali pri katerih je možno pomožno 
poganjanje s pedali (električno kolo/kolo s pomožnim elektromotorjem).

Ne glede na druge navedbe v tem dokumentu garancija na baterije in polnilnik ne zajema škode, ki je posledica napetostnih sunkov, uporabe 
neustreznega polnilnika, nepravilnega vzdrževanja ali katerih koli drugih napačnih načinov uporabe.

Garancija ne krije škode, nastale zaradi uporabe sestavnih delov drugih proizvajalcev ali sestavnih delov, ki niso skladni s komponentami proizvajalca 
SRAM ali niso primerni za uporabo s komponentami proizvajalca SRAM.

Garancija ne krije škode, ki izhaja iz komercialne uporabe (dajanja v najem). 

OBRABA

Ta garancija ne krije običajne obrabe. Obrabni deli se izrabijo pri običajni uporabi, zaradi neupoštevanja navodil za vzdrževanje skladno s priporočili 
družbe SRAM in/ali vožnje ali namestitve v okoliščinah ali uporabe, ki ni skladna s priporočili.

Obrabni deli so:

• Obloga prečke krmila Aero
• Tesnilni obročki
• Baterije
• Ležaji
• Oblazinjenje sedeža
• Zavorne ploščice
• Puše
• Verižniki

• Verige
• Čepki
• Korozija
• Zavorni koluti
• Zaščita pred prahom
• Pesta, ohišje pest, ležaji pest
• Penasti obročki, drsni obročki
• Ročaji krmila

• Koleščki za prestave
• Mehanske komponente zadnjega

blažilnika in glavna tesnila
• Gumijasti premični deli
• Kabli menjalnika in zavorni

kabli (notranji in zunanji)
• Ročke menjalnika
• Napere

• Zobniki
• Obrabljeni navoji/vijaki (iz aluminija,

titana, magnezija ali jekla)
• Pnevmatike
• Orodje
• Menjalniki
• Zgornje cevi (prečke)
• Zavorne površine na kolesih

POLITIKA DRUŽBE O ZAMENJAVI POŠKODOVANIH DELOV BLAGOVNE ZNAMKE ZIPP

Izdelki blagovne znamke Zipp letnika 2021 ali novejši so zajeti v doživljenjsko politiko, ki krije zamenjavo v primeru škode, ki je nastala zaradi udarca. 
To politiko lahko uporabite za zamenjavo izdelka v primeru škode, nastale zaradi udarca med vožnjo s kolesom, ki je garancija ne krije. Več informacij 
najdete na spletni strani www.zipp.com/support.
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