
Garantivillkor för E/FAT 1000W 

1. Garantin börjar den dagen produkten levereras till 
köparen. 

 
 

2. Garantin täcker endast tillverknings- och råvarufel. 

 
 

3. Garantiperioden för E / FAT-hjulkomponenter är 12 
månader. Ramgarantin är 12 månader, med en förars 
maximala belastning på 150 kg med föraren (förutsatt att 
användaren följer ett underhållsprogram). 

 
 

4. Garantifrågor och anspråk måste adresseras till 
Vartiokylän Pyörä. 

 
 

5. Vid hantering av garantikrav och anspråk måste alltid 
ett garantiintyg tillhandahållas (kunden är ensam 
ansvarig för att behålla garantibeviset). 

 
 

6. Garantin är endast giltig om kunden omedelbart 
rapporterar felet. Du ska inte cykla förrän återförsäljaren 
har rådfrågat felets kvalitet. 

 
 

7. Garantin täcker inte fel på grund av otillräckligt 
underhåll, användning av icke-originella delar, felaktig 
reparation eller installation eller ändringar av 
konstruktionerna. 



 

8. Garantin täcker inte normalt slitage, försämring eller 
förändringar i produktytor orsakade av vädret. Korrekt 
och regelbunden tvätt, underhåll och förvaring måste 
göras själv. Tänk också på och skydda de delar av 
ramen som utsätts för nötning av kedjan, repen etc. 

 
 

OBS! För höga slitdelar är undantagna från garantin: 
Trådar, hjul, kedjor, däck, bromsbelägg, lager osv. Kom ihåg 
service, det kommer att förlänga maskinens livslängd. 

 

 
9. OBS! E / FAT är designad för lätt terrängbruk. 
Använd inte: För utförsåkning, hoppning, tävling eller 
annan tuff terräng. Om du inte gör det kan det leda till 
komponentfördelning och personskada. 

 
 

10. Garantin täcker inte skador till följd av ansträngning, 

felaktig körning eller produktracing eller racingövning. 

 
 

11. Skador på grund av kollision, hoppning eller tippning 
täcks inte av garantin. 
 
12.  Garantin täcker inte motorskador om den är helt 
nedsänkt i vattnet upp till axlarna. 

 

13. Påverkan av den bakre derailleuren på ytorna (eker) 

är inte ett fel under garantin, utan beror på extern kraft 

som har vridit derailleuren / konsolen och / eller felaktig 

justering av derailleuren. Kör inte med böjt växelöra! 



14. Blödning och justering av hydraul bromsarna är en 
vanlig service. 

 
 

15. Om batteriet slås, eller plastkåpan skadas eller vatten 
har trängt in i batteriet, kommer batteriet att avbrytas och 
bytas ut av säkerhetsskäl. 

 
 

16. Kontrollera alltid hjulets funktion före varje körning 

(monteringar, klämmor, justeringar, yttre tillstånd för 

komponenter och kablar, däcktryck). 

 
17. Kör inte på din cykel om det ger konstiga ljud, delar är 
lösa eller skadade, du har reparerat komponenterna själv 
och du är inte säker på om de fungerar korrekt osv. 
Kontakta alltid din återförsäljare. Lösa eller lösa bultar och 
muttrar täcks inte av garantin. Användaren måste ta hand om 
regelbunden åtdragning av dessa delar. 

 

18. Kör inte din cykel under långa sträckor eller branta 
uppförsbackar endast med gasen. Motorn är en hjälpmotor 
och är inte konstruerad för att köras kontinuerligt endast på 
gasen -> Risk för överhettning av kablar och motor! Denna 
produkt är inte en moped eller motorcykel, utan en cykel 
med en elektrisk hjälpmotor. 

 
 

19. Förvara alltid batteriet i metallladdnings- och 
förvaringslådan som medföljde när du inte cyklar. Se till att 
trycka batteriet till OFF-läge med strömbrytaren. 



20. Batteriet ska alltid förvaras och laddas på ett 
brandsäkert och icke-kompatibelt område / område med ett 
rökalarm. 

 
Utöver vår 12 månaders garanti har vår produkt ett 
lagstadgat ansvar enligt definitionen i kapitel 5 i 
konsumentskyddslagen. 

 
Säljaren, importören och tillverkaren ansvarar för 
defekta varor när garantiperioden har gått ut. 

 
”Bestämmelserna om skadeståndsansvar anges i 
kapitel 5 i konsumentskyddslagen och är tillämpliga 
när produkten inte täcks av garanti eller har löpt ut. Det 
finns ingen lagstadgad tidsgräns för felansvar, men 
felansvar bestäms av varans förväntade livslängd. 
Istället är garantin en frivillig extra fördel som ges till 
köparen av säljaren, tillverkaren eller importören. 
Garanten ska ansvara för att produkten fungerar under 
en viss period 
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