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WARUNKI  GWARANCJI  

A.1 Regulamin gwarancji  
  
Termin „Skike” odnosi się do całego zestawu sprzętu sportowego, jak też jego 
poszczególnych elementów i oryginalnych części produkowanych przez firmę Skike 
Sports International Ltd. („Skike Sports”). Produkty firmy Skike Sports podlegają 
ciągłej i ścisłej kontroli jakości. Jeśli jednak wbrew oczekiwaniom produkt firmy Skike 
będzie działał wadliwie, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Listę zawierającą 
adresy wyspecjalizowanych sprzedawców znajdziesz na stronie internetowej 
www.skike.com.  
Okres gwarancji jest zgodny z ustawowymi przepisami kraju, w którym dokonano 
zakupu. Początek tego okresu przypada na dzień, w którym dokonano zakupu i w 
którym wystawiony został rachunek. Wszelkie naprawy dokonywane po upłynięciu 
okresu ważności gwarancji podlegają stosownym opłatom. Skike Sports gwarantuje 
pierwotnemu nabywcy, że produkt wolny jest od wad materiałowych i produkcyjnych. 
Gwarancja nie obowiązuje w odniesieniu do usterek produktu, które zostały 
spowodowane przez częściowe uszkodzenie, zużycie części, działanie sił 
zewnętrznych, niewłaściwe użytkowanie sprzętu, wypadek, zgubę, modyfikacje 
techniczne, użytkowanie w nieodpowiednim środowisku, niewłaściwe 
przechowywanie czy konserwację, a także spowodowane przez produkty, za które 
firma Skike Sports nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku użycia części 
zamiennych, które nie są oryginalnymi częściami zamiennymi firmy Skike, gwarancja 
automatycznie traci ważność. Roszczenia gwarancyjne mogą być wnoszone pod 
warunkiem dostarczenia do ekspertyzy nartorolek wraz z kompletem elementów 
zestawu. 
Skike Sports w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób 
trzecich w stosunku do strat bądź szkód dokonanych na Twoim produkcie, które 
spowodowane zostały przez niewłaściwe wdrożenie do użytkowania oraz/czy też 
dalsze użycie sprzętu, niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa i/lub instrukcji 
użytkowania, a także straty bądź szkody spowodowane przez osoby trzecie, nawet 
jeśli zostaliśmy wcześniej poinformowani o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.  

A.2 Gwarancja dla członków klubu „Gold Support” 
 
Dziękujemy za wybranie produktu firmy Skike. Kupiłeś właśnie markowy produkt 
doskonałej jakości. Niestety zdarzały się w przeszłości przypadki oszustw 
polegających na oferowaniu i sprzedaży podrobionych produktów firmy Skike po 
konkurencyjnych cenach. Jako że tego typu tanie podróbki nie mogły równać się pod 
względem jakości z oryginalnymi produktami firmy Skike, w ostatnich latach doszło do 
kilku nieszczęśliwych wypadków, które zakończyły się poważnymi urazami.   
  
Aby zapobiec tego typu nielegalnym praktykom i by w wiarygodny sposób zapewnić 
naszym klientom bezpieczeństwo, opracowaliśmy nowy system identyfikacyjny, który 
już teraz jest do Twojej dyspozycji. System ten pomoże Ci również szybko i 
bezproblemowo zgłosić ewentualne roszczenie gwarancyjne bez wychodzenia z 
domu. Zalecamy, aby kupujący niezwłocznie dokonał weryfikacji oryginalności 
produktu firmy Skike w sklepie przy pomocy sprzedawcy. W tym celu należy 
zarejestrować się na stronie internetowej www.skike.com. Podczas rejestracji 
wprowadzić należy zarówno klucz produktu (rys. 1) widoczny na karcie RFID (rys. 2), 
oraz numer seryjny widoczny na ramie nośnej (rys. 3 i 4). 
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Klucz produktu   czarna karta RFID   Numer seryjny 

 
 
Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych otrzymasz potwierdzenie 
rejestracji w systemie. Od teraz jesteś zarejestrowanym klientem uprawnionym do 
korzystania z usługi „Gold Support”. Możesz być też pewien, że zakupiłeś oryginalny 
produkt firmy Skike i masz w związku z tym wszelkie prawa do ewentualnych 
roszczeń gwarancyjnych. 
 
W ramach podziękowań za współpracę Twoja gwarancja zostanie przedłużona o 6 
miesięcy w stosunku do standardowego okresu przewidzianego w przepisach 
prawnych. 
 
Do Twojej dyspozycji, w przypadku wszelkich usług gwarancyjnych, jest ponadto 
serwis ekspresowy firmy FAE (FAE Express Service). Możesz zalogować się na 
naszą stronę internetową ze swojego domowego komputera, zgłosić ewentualne 
wady produktu i załączyć jedno bądź dwa zdjęcia, tak by naszym pracownikom łatwiej 
było zająć się Twoją reklamacją. W ten prosty sposób rozpocznie się proces 
reklamacyjny. Firma Four Ace Europe GmbH (FAE) gwarantuje wysyłkę bezpośrednią 
w terminie 48 godzin, jeśli tylko wszystkie potrzebne części będą dostępne w 
magazynie. 
 
Dołączenie do grona klientów klubu „Gold Support” możliwe jest wyłącznie w 
przypadku bezpośredniej rejestracji w sklepie bądź w terminie 30 dni kalendarzowych 
od daty zakupu, jeśli wolisz zarejestrować się w domu. 
Po upłynięciu tego terminu wciąż będziesz mógł zarejestrować swój produkt, ale tylko 
w celu uzyskania potwierdzenia jego oryginalności lub zgłoszenia ewentualnej 
reklamacji. Nie będzie Ci już przysługiwać przedłużony okres gwarancji. Jednocześnie 
rejestracja jest niezbędna każdorazowo do zgłoszenia reklamacji. 
Proces reklamacyjny odbywa się pomiędzy nabywcą a sprzedawcą, u którego 
zakupiony został produkt. Proces ten przebiegać może w sposób inny niż sugerowany 
tylko wtedy, gdy zachowany jest interes klienta. Przyjmujemy jedynie reklamacje 
dotyczące oryginalnych produktów firmy Skike. Z tego powodu przy każdej reklamacji 
weryfikujemy oryginalność produktu. 

A.3 Gwarancja dla klientów niebędących członkami klubu „Gold 
Support” 

 
W tym wypadku zwrócić się należy bezpośrednio do sprzedawcy, u którego 

zakupiono produkt. Sprzedawca zweryfikuje oryginalność produktu, jeśli taka 

weryfikacja nie została dotychczas dokonana. W tym celu będziesz musiał 

zarejestrować się na stronie www.skike.com. Wtedy sprzedawca będzie mógł razem z 

Tobą opisać szkodę i zrobić jedno lub dwa zdjęcia oraz dołączyć je do wniosku o 

reklamację. Przed końcem tej procedury należy ustalić, czy części zamienne mają 

zostać wysłane na Twój adres domowy czy na adres sprzedawcy. Musi to zostać 
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zaznaczone w odpowiednim miejscu formularza. Po wykonaniu tych czynności 

zgłoszenie reklamacyjne za jednym kliknięciem zostanie przekazane do firmy FAE, 

która natychmiast się nim zajmie i wyśle potrzebną część zamienną na wybrany 

adres. Jeśli wybierzesz dostawę na swój adres domowy, otrzymasz od nas drobny 

upominek z szerokiej oferty Skike w ramach przeprosin za usterkę i ewentualne 

trudności, których doświadczyłeś. 

 


