
Először is, köszönjük, hogy Shadow terméket vásárolt. Arra törekszünk, hogy a legjobb 
termékeket gyártsuk, anyag és gyártási hibáktól mentesen.  

GARANCIA ÚTMUTATÓ 

Ez a garancia az eredeti vásárlóra és tulajdonosra érvényes. 
Ha egy termék meghibásodik, kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. A garancia 
érvényesítéséhez szükséges a hibás termék és a vásárlást igazoló blokk vagy számla 
bemutatása. 
SHADOW VILLA, KORMÁNY, HAJTÓKAR 
Minden Shadow kormány, villa és hajtókar  esetén 30 napos garanciát biztosít a gyártó 
gyártási hibákra és anyaghibára. Ez magában foglalja vásárlás után rögtön látható hibákat, 
sérüléseket. Kérjük, ellenőrizze az új Shadow alkatrészek még a beszerelés előtt. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy eltarthat egy ideig, hogy ezek a hibák mind kiderüljenek, ezért van erre 
30 nap, hogy értesítse a kereskedőt problémáról. 
Továbbá ezekre a termékekre 1 éves anyaghibából eredő repedés és törés garancia 
vonatkozik. 
SHADOW KERÉKAGYAK 
30 napos garanciát biztosít a gyártó gyártási hibákra és anyaghibára. Ez magában foglalja 
vásárlás után rögtön látható hibákat, sérüléseket. Kérjük, ellenőrizze az új Shadow 
alkatrészeket még a beszerelés előtt.  Tisztában vagyunk azzal, hogy eltarthat egy ideig, 
hogy ezek a hibák mind kiderüljenek, ezért van erre 30 nap, hogy értesítse a kereskedőt 
problémáról. 
Továbbá az agy palástokra és tengelyekre 6 hónapos anyaghibából eredő repedés és törés 
garancia vonatkozik. 
SHADOW INTERLOCK SUPREME LÁNC 
Shadow Interlock Supreme lánc korlátozott élettartam-garancia. Ha a Shadow Interlock 
Supreme lánc elszakad, a Shadow egyszer kicseréli azt. Ez a garancia nem terjed ki a 
beszerelési hiba, helytelen használat vagy gondatlanság okozta termék károsodásra. 
MINDEN MÁS SHADOW ALKATRÉSZEK 
Minden egyéb a fenti felsorolásban nem szereplő termékre 30 napos garanciát vállal a 
Shadow gyártási hibából eredő károsodásra. Ez magában foglalja vásárlás után rögtön 
látható hibákat, sérüléseket. Kérjük, ellenőrizze az új Shadow alkatrészeket még a 
beszerelés előtt.  Tisztában vagyunk azzal, hogy eltarthat egy ideig, hogy ezek a hibák mind 
kiderüljenek, ezért van erre 30 nap, hogy értesítse a kereskedőt problémáról. Az összes 
garanciális elbírálás eseti alapon történik. 
A Shadow nem vállal garanciát a következő esetekre: 
Menetek, lekerekített csavarok, hajlított alkatrészek, horpadt alkatrészek, nem megfelelő 
használatból eredő meghibásodás és a normál kopás. Továbbá az alkatrészeken 
végrehajtott bármilyen házilagos módosítás, levágás, felflexelés, festék lemaratása stb. a 
garancia elvesztésével jár. Használtan, másodkézből vásárolt alkatrészekre a garancia nem 
vonatkozik. 
FIGYELEM 
A csere garancia csak egyszeri cserét tesz lehetővé. A garanciában kicserélt termékekre 
javítási illetve kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítunk. 
FIGYELEM 
Csak rendeltetésszerűen lehet a Shadow alkatrészeket használni. A termékek helyes 
beszerelésének és folyamatos karbantartásának elmulasztása sérülést okozhat. Az ilyen 
gondatlanságból okozott sérülésekért a Shadow nem vállal felelősséget. 
Mindig ellenőrizze a kerékpárt használat előtt, és rendszeres időközönként vigye 
szakszervízbe műszaki átvizsgálásra. 
Jó kerékpározást! 


