
GWARANCJA na skutery Suex 

Każdy Suex ADV jest fabrycznie testowany pod wodą i sprzedawany dopiero po przejściu wszystkich 

niezbędnych testów, w tym testów wodoodporności. 

W przypadku zalania (co oznacza, że płyn, w którym był zanurzony pojazd ADV, dostanie się do 

wodoszczelnej obudowy) ważność gwarancji zależy od decyzji SUEX Srl 

Opłaty za transport i opakowanie do lub z biur SUEX spoza krajów UE ponosi nabywca. 

 

Produkt (z wyłączeniem baterii) jest objęty gwarancją na wszystkie wady produkcyjne przez okres 

dwóch lat (skrócenie do jednego roku w przypadku użytku profesjonalnego) od daty zakupu 

potwierdzonej dokumentem sprzedaży, z wyłączeniem: 

• niezgodnego użycia lub użycia innego niż przewidziane lub zilustrowane w instrukcji obsługi 

• zaniedbanie, próby naprawy lub modyfikacji ADV przez personel, który nie został wyraźnie 

upoważniony przez SUEX, który zagraża prawidłowemu działaniu lub uniemożliwia odpowiednie 

kontrole i testy w celu spełnienia potrzeb naprawy w ramach gwarancji 

• tymczasowo wynajmowane produkty 

• Zadrapania lub uszkodzenia jakiejkolwiek powierzchni spowodowane normalnym produktem 

korzystanie przez konsumenta. 

• normalne zużycie lub pogorszenie stanu 

• uszkodzenia spowodowane transportem, upadkami lub wypadkami 

Akumulatory dostarczane z naszymi pojazdami ADV są objęte gwarancją przez okres 6 miesięcy, z 

wyłączeniem: 

• Wad wynikających z uszkodzeń, nieprawidłowego użytkowania, wypadku, manipulacji, zaniedbania 

lub zaniedbania oraz w przypadku modyfikacji lub napraw dokonywanych przez nieautoryzowany 

personel, które zagrażają prawidłowym operacjom lub uniemożliwiają odpowiednie kontrole i testy 

w celu wykonania naprawy 

potrzeby objęte gwarancją 

• Wady lub uszkodzenia wynikające z użytkowania produktu w warunkach innych niż opisane w 

instrukcji obsługi 

• Wady lub uszkodzenia spowodowane nieprawidłowymi kontrolami, operacjami, konserwacją, 

instalacją, regulacjami, nieautoryzowanymi zastosowaniami lub jakimikolwiek innymi zmianami lub 

modyfikacjami . 

• Przerwane lub uszkodzone przewody lub połączenia, chyba że wynika to bezpośrednio z wad 

materiałowych lub fabrycznych. 



• Wad lub uszkodzeń spowodowanych wilgocią, płynami lub ciałami obcymi, które dostały się do 

akumulatora lub które spowodowały rdzewienie dowolnej części akumulatora. 

 

Używaj tylko oryginalnych części zamiennych Suex. 

Użycie nieoryginalnych lub niezatwierdzonych przez Suex części unieważnia gwarancję i zrzeka się 

Suex za jakiekolwiek szkody / straty wynikające z użytkowania skutera Suex z nieoryginalnymi 

częściami zamiennymi niezatwierdzonymi przez Suex. 

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: SUEX ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY 

PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub 

szkody poniesione przez jakąkolwiek osobę w wyniku użycia lub niewłaściwego użycia Produktów z 

częściami nieoryginalnymi lub niezatwierdzonymi przez Suex, takimi jak BATERIE . 

SUEX nie przyjmuje ani nie przyjmuje ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI za jakiekolwiek straty lub szkody 

poniesione w wyniku użytkowania, niewłaściwego użytkowania lub polegania na Produktach z 

nieoryginalnymi częściami niezatwierdzonymi przez Suex. 

Serwisuj skuter Suex WYŁĄCZNIE w Autoryzowanych Centrach Serwisowych Suex. 


