Gwarancja na produkty RCP Exhausts
Aby zakwali kować się do niniejszej Gwarancji dla produktów RCP Exhausts, należy być pierwotnym
nabywcą produktów RCP Exhausts bezpośrednio od producenta, lub od autoryzowanego dealera.
Po zakupie produktów bezpośrednio od autoryzowanego sprzedawcy RCP Exhausts, wszystkie gwarancje
muszą być obsługiwane przez tego dealera.
Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt (y) nie został (y) zakupiony (-e) jako nowy lub został
nieprawidłowo zamontowany. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy
produktu i nie podlega przeniesieniu na kolejnego użytkownika.
Aby skorzystać z praw wynikających z niniejszej gwarancji, produkt (y) należy przedstawić autoryzowanemu
dealerowi RCP Exhausts, lub bezpośrednio producentowi który jest dostawcą, wraz z fakturą, paragonem
lub innym odpowiednim pisemnym dowodem zakupu, który identy kuje produkt (y).
Tylko autoryzowani dealerzy RCP Exhausts lub producent są upoważnieni do wykonywania usług
gwarancyjnych w ramach niniejszej Gwarancji. Jeżeli produkt (y) zostaną określone przez RCP Exhausts
jako objęte niniejszą Gwarancją, zostaną one naprawione lub wymienione według wyłącznego uznania RCP
Exhausts, co będzie rozstrzygające i wiążące.
Katalizatory i downpipe decat objęte są 2-letnią gwarancją lub przebiegiem 50000 km.
Wszystkie produkty elektroniczne objęte są 2-letnią gwarancją.
Wszystkie pozostałe produkty objęte są dożywotnią gwarancją z zachowaniem wyżej wymienionych
warunków.
Dalsze warunki
W przypadku reklamacji obowiązkiem składającego reklamację jest zwrot produktów do autoryzowanego
sprzedawcy RCP Exhausts lub wysyłka kurierem, a produkty zostaną bezpłatnie naprawione lub
wymienione według uznania producenta. W przypadku montażu bezpośrednio na samochodzie należy
dostarczyć pojazd do producenta celem naprawy lub wymiany produktu..
Warunki ograniczonej gwarancji obejmują wyłącznie układ wydechowy i nie obejmują robocizny, wynajmu
pojazdu ani żadnych innych powiązanych kosztów.
Wadliwe produkty należy zwrócić do sprawdzenia przed wydaniem jakichkolwiek produktów zastępczych.
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego dealera RCP Exhausts, lub przez
producenta. W przypadku naprawy w innym miejscu, niniejsza ograniczona gwarancja traci ważność.
Awaria produktów nie może być spowodowana przez którykolwiek z poniższych powodów, aby
kwali kować się do gwarancji:
• Niewłaściwe użycie, nieautoryzowana mody kacja, wypadek, zużyte lub wadliwe mocowania silnika,
wadliwe wieszaki lub obejmy, nadmierne wibracje, wybuch silnika lub strzały z wydechu.
• Niestandardowe zastosowanie, montaż części w pojeździe, do którego nie są one przeznaczone lub
zastosowanie izolującej osłony układu wydechowego.
• Pojazd, w którym zamontowane są produkty, musi być serwisowany zgodnie z zaleceniami producenta, a
dokumentację tego przeglądu należy zachować i okazać w przypadku roszczenia gwarancyjnego.
• Obejmy, śruby, pierścienie uszczelniające i złączki elastyczne nie są objęte gwarancją.
Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa ustawowe kupującego.
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RCP Exhausts to marka należąca do rmy RCP Piotr Sławiński. Wszystkie roszczenia gwarancyjne ze
strony producenta są obsługiwane przez rmę RCP Piotr Sławiński.

