Gwarancja Evanlite Protector ma za zadanie zabezpieczyć Twoje nowe
koła przed ich przypadkowym uszkodzenie. Zależy nam na tym, żebyś mógł
czerpać maksymalną przyjemność z jazdy na Evanlite.

Zamieszczamy poniżej warunki rozszerzonej gwarancji Protector
1. Rozszerzona gwarancja Evanlite Protector jest ważna 2 lata, licząc od dnia odbioru
kół/otrzymania przesyłki od kuriera. Dotyczy pierwszego właściciela kół.
2. Darmowej naprawie w ramach programu Evanlite Protector podlegają podzespoły koła
rowerowego (obręcz, piasty, szprychy, nyple), które w wyniku awarii przestały spełniać swoją
funkcję i uniemożliwiają jazdę.
3. Darmową naprawą zostaną objęte uszkodzenia, które powstały w trakcie eksploatacji kół
podczas jazdy rowerem.
4. W celu zgłoszenia usterki, należy wypełnić formularz dostępny pod adresem
www.evanlite.com/pl/protector/
5. Czas naprawy realizujemy do 14 dni roboczych. Czas ten może się wydłużyć w przypadku
niedostępności danego podzespołu. Wtedy czas naprawy będzie skorelowany z terminem
najnowszej dostawy danego podzespołu.
6. Jeżeli uszkodzony podzespół został wycofany i zastąpiony nowym modelem
(z obowiązującej w tym czasie kolekcji Evanlite), naprawa zostanie dokonana na najnowszy
model.
7. Darmowa naprawa nie dotyczy wad wizualnych: otarcia, odpryski, zarysowania lakieru, jaki i
elementów nie będącymi składowymi koła: dętek, wentyli, tarcz hamulcowych, kaset.
Darmowej naprawy nie dotyczą elementy eksploatacyjne: łożyska, wkładki hamujące.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania rozszerzonej gwarancji Evanlite Protector w następujących
przypadkach:
8 a. - Ingerencja mechaniczna poza serwisem Evanlite (nie dotyczy centrowania).
8 b. - Przekroczenie maksymalnego naciągu szprych 120 kgf.
8 c. - Nadmierne korzystanie z rozszerzonej gwarancji w krótkim okresie czasu i umyślne
powodowanie uszkodzeń.
8 d. - Uszkodzenia powstałe w przypadku stosowania wyższego ciśnienia niż zalecane:
obręcze szosowe (hooked): Max. 7,5 bar / 110psi
obręcze gravel/mtb (hookless): Max. 4 bar / 50 psi
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Ważne informacje odnośnie rozszerzonej gwarancji Evanlite Protector dla kół szosowych w wersji pod
hamulec szczękowy:
9 a. - Żywotność powierzchni hamującej została zaprojektowana na średnio 30 000 - 100 000
kilometrów (w zależności od eksploatacji: wagi użytkownika, sposobu hamowania, terenu,
warunków atmosferycznych).
9 b. - Powierzchnia hamująca jest elementem ścieralnym, czyli eksploatacyjnym.
9 c. - Darmowa naprawa nie obejmuje uszkodzonej obręczy z powodu niepoprawnego
ustawienia wkładek hamujących (ustawionych poza zaznaczonym na obręczy śladem
hamowania). Program Protector nie obejmuje również uszkodzeń powierzchni hamującej
spowodowanej użyciem wytartych/zużytych wkładek hamujących, które należało wymienić.
9 d. - Należy używać dostarczonych wkładek hamujących Evanlite lub SwissStop Flash Evo
Black Prince. Modele te są odpowiednio przetestowane z obręczami Evanlite i prawidłowo
odprowadzają ciepło. Przepalenie obręczy przy użyciu innych modeli wkładek hamujących,
skutkuje anulowaniem gwarancji podstawowej i rozszerzonej.
9 e. - Podczas hamowania nie należy zaciskać klocków na dłużej niż kilka sekund. Może to
spowodować przepalenie obręczy. Użytkując koła zbudowane na obręczach karbonowych,
należy hamować w sposób pulsacyjny.
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