
ضمان دراجتي على الدراجات الهواية 
ألجلكم : 

تــمنحك دراجــتي ضــمانًــا ضــد أي عــيوب فــي املــواد وجــودة الــتصنيع لجــميع 
املعدات األصلية ومنتجات ما بعد البيع، على النحو املحدد أدناه. 

ضمان مدى الحياة : 
ويـشمل الـهيكل ” الـفريـم“  (الـهيكل والـشوكـة الـصلبة فـقط) والـهيكل الـرئـيسي 

ويظل ساريًا مدى حياة املشتري األول فقط. 
ضمان سنتان : 

ويشمل: 
املساعدات ، بما في ذلك ااملساعد الخلفي و أجزاءه ▪
الجنوط▪
الطالء وامللصقات ▪
جميع قطع ناقل الحركة. ▪

امللكية الالحقة : 
يحق لـــلمالـــكني الـــالحـــقني (الـــثانـــي أو مـــا يـــليه) الـــحصول عـــلى ضـــمان ملـــدة 
سـنتني بـدايـة مـن تـاريـخ الشـراء األصـلي عـندمـا يـتم بـيع الـدراجـة املسـتخدمـة 
مـن قـبل دراجـتي. سـيُطلب مـنك مسـتندات إثـبات الشـراء األصـلية للتحقق مـن 

صحة فترة تغطية الضمان.
هذا الضمان ال يسري في حالة : 

التجميع أو التركيب غير السليم. ▪
التآكل أو الصدأ. ▪
الـصيانـة غـير الـصحيحة وعـدم وجـد صـيانـة دوريـة عـند الـوكـيل أو املـوزع ▪

املعتمد. 
تـــركـــيب مـــكونـــات أو قـــطع غـــيار أو مـــلحقات غـــير مـــخصصة فـــي األصـــل ▪

للدراجة أو غير متوافقة معها أو من شركات غيرة معتمدة من دراجتي. 
الــــــتلف أو األضــــــرار الــــــناجــــــمة عــــــن الــــــحوادث أو ســــــوء االســــــتخدام أو ▪

االستخدام الخاطئ أو اإلهمال عند استبدال أو تغيير أحد األجزاء 
املـــنتجات غـــير مسجـــلة املـــلكية (أي جـــزء أو مـــكون أصـــلي آخـــر) تـــكون ▪

مشمولة بضمان جهة التصنيع األصلية. 
القطع اإلستهالكية مثل الفحمات والكفرات و الجنزير و غيرها ▪
ال يـشمل الـضمان فـي حـالـة تخـزيـن الـدراجـة فـي الـشمس مـدة طـويـلة مـن ▪

دون حماية. 
الــــدراجــــات املســــتخدمــــة فــــي األنشــــطة الــــتجاريــــة، بــــما فــــي ذلــــك تــــلك ▪

املستخدمة في أساطيل التأجير أو التجربة. 
ال يسري الضمان على مبيعات الجملة. ▪
الـوزن الـزائـد حـيث أن لـكل دراجـة حـد اعـلى مـن الـوزن دراجـات الـرود و ▪

الــهجني بــشوكــة كــاربــون ١٢٠ كــيلو حــد أعــلى امــا لــلدراجــات الــجبيلة 
املينوم الحد األعلى ١٣٠ كيلو و الكاربون ١٢٠ كيلو. 

يـصبح هـذا الـضمان بـاطـالً بـشكل كـامـل فـي حـالـة إجـراء أي تـعديـل فـي الـهيكل 
أو الـشوكـة أو املـكونـات.  يـمتد هـذا الـضمان بـدايـة مـن تـاريـخ الشـراء األصـلي. 

دراجتي غير مسئولة عن اإلستخدامات أو األضرار العرضية أو التبعية. 
برنامج عناية دراجتي بالدراجة املصنوعة من ألياف الكربون أو قطع

الكاربون: 
تــقع بــعض الــحوادث فــي بــعض األحــيان ونــحن نــعلم مــدى حــبك لــدراجــاتــك 
الـــخاصـــة بـــك، ونـــتفهم أيـــًضا عـــبء االضـــطرار إلـــى اســـتبدال هـــيكل الـــدراجـــة 
الــتالــف أو جــزء مــنه عــندمــا ال يــكون مــشمواًل بــالــضمان. لهــذا الســبب تحــديــًدا 
نــقدم لــك بــرنــامــج دراجــتي لــلعنايــة بــالــدراجــات املــصنوعــة مــن ألــياف الــكربــون 
والــذي يــمكنك اســتخدامــه فــي الــحصول عــلى خــصم عــند اســتبدال الــهيكل أو 

أي قطعة أخرى في حالة حدوث تلف خارج فترة تغطية الضمان. 
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