
ضامن دراجتي عىل الدراجات الهوائية

ألجلكم :
تــمنحك دراجــيت ضــمانـا ضــد أي عــيوب فــي المــواد وجــودة الــتصنيع لجــميع

المعدات األصلية ومنتجات ما بعد البيع، عىل النحو المحدد أدناه.
ضمان مدى الحياة :

ويـشمل الـهيكل ” الـفريـم“ (الـهيكل والـشوكـة الـصلبة فـقط) والـهيكل الـرئـييس
ويظل سارًيا مدى حياة المشرتي األول فقط.

ضمان سنتان :
ويشمل:

   المساعدات ، بما يف ذالك المساعد الخلفي و أجزاءه.
   الجنوط.

   الطالء والملصقات.
   جميع قطع ناقل الحركة.

الملكية الالحقة :
يحق لـــلمالـكني الـلحـــقني (الـــثانـــي أو مـــا يـــليه) الــحصول عـــىل ضــمان لمدة
سـنتني بـدايـة مـن تـاريـخ الشـراء األصـيل عـندمـا يـتم بـيع الدراجـة المسـتخدمـة
مـن قـبل دراجـيت. سـُيطلب مـنك مسـتندات إثـبات الشـراء األصـلية للتحقق مــن

صحة فرتة تغطية الضمان.
هذا الضمان ال يرسي يف حالة :

   التجميع أو الرتكيب غري السليم.
   التآلك أو الصدأ.

   الـصيانـة الغـري صحيحة وعـدم وجود صـيانـة دوريـة عـند الـوكـيل أو
المـوزع العتمد.

    تـــركـــيب مـــكونـــات أو قـــطع غـــيار أو مـــلحقات غـــري مـــخصصة فـــي األصـــل
للدراجة أو غري متوافقة معها أو من رشكات غري معتمدة من دراجيت.

   الــــــتلف أو األضــــــرار الــــــناجــــــمة عــــــن الــــــحوادث أو ســــــوء اإلســــــتخدام أو
اإلستخدام الخاطئ أو اإلهمال عند استبدال أو تغيري أحد األجزاء.

   الـمــنتجات غـــري مسجـــلة الـمــلكية (أي جـــزء أو مـــكون أصـــيل آخـــر) تـــكون
مشمولة بضمان جهة التصنيع األصلية.

   القطع اإلستهالكية مثل الفحمات والكفرات و الجزنير و غريها.
   ال يـشمل الـضمان فـي حـالـة تخـزيـن الـدراجـة فـي الـشمس لمـدة طـويـلة مـن

دون حماية.
   الــــدراجــــات المســــتخدمــــة فــــي األنشــــطة الــــتجاريــــة، بــــما فــــي ذلــــك تــــلك

المستخدمة يف أساطيل التأجري أو التجربة.
   ال يرسي الضمان عىل مبيعات الجملة.

   الـوزن الـزائـد  حـيث أن  لـكل دراجـة حـد أعـىل  مـن  الـوزن  دراجـات  الـرود و الــهجني
بــشوكــة كــاربــون ١٢٠ كــيلو  حــد أعــىل امــا  لــلدراجــات الــجبيلة المينوم الحد األعىل

١٣٠ كيلو و الكاربون ١٢٠ كيلو.

... يصبح هـذا الـضمان بـاطـل بـشكل كـامـل فـي حالـة إجـراء أي تعديـل يف الـهيكل
أو الـشوكـة أو أي مـكونـات. يـمتد هـذا الـضمان بـدايـة مـن تـاريـخ الشـراء األصـيل.

... دراجيت غري مسؤولة عن اإلستخدامات أو األرضار العرضية أو التبعية.

برنامج عناية دراجيت بالدراجة المصنوعة من ألياف الكربون أو قطع الكاربون:

تــقع بــعض الــحوادث  فــي بــعض  األحــيان ونــحن  نــعلم مــدى  حــبك لــدراجــاتــك
الـــخاصـــة بـــك، ونـــتفهم أيضا  عـــئب  األضـــطرار إلـــى  اســـتبدال  هـــيكل الـــدراجـــة
الــتالــف أو جــزء مــنه عــندمــا ال يــكون مــشموال بــالــضمان. لهــذا الســبب تحــديــدا
نــقدم لــك بــرنــامــج دراجــيت لــلعنايــة بــالــدراجــات الــمصنوعــة مــن ألــياف الــكربــون
والــذي يــمكنك اســتخدامــه فــي الــحصول عــىل خــصم عــند اســتبدال الــهيكل أو

أي قطعة أخرى يف حالة حدوث تلف خارج فرتة تغطية الضمان.


