
DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA BICYKLE 

CANNONDALE 

Výrobca bicyklov Cannondale poskytuje na svoje produkty 
doživotnú záruku na rám. Toto rozšírenie záruky platí len pre 
prvého majiteľa tohto bicykla a pre bicykle zakúpený od 
autorizovaného maloobchodného predajcu bicyklov 
Cannondale. Podmienkou je zakúpenie bicykla u 
maloobchodného predajcu na Slovensku a registrácia jeho 
majiteľa na internetových stránkach 
www.cannondalebikes.sk. 

ČO JE PREDEMTOM DOŽIVOTNEJ ZÁRUKY 

Doživotná záruka sa vzťahuje na výrobné chyby materiálu a 
jeho spracovanie rámu bicykla, vidlice Lefty a klik 
Hollowgram. Toto rozšírenie záruky sa nevzťahuje na 
povrchovú úpravu rámu a príslušenstva. U Lefty sa záruka 
nevzťahuje na diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu.  

 

Doživotná záruka neznamená, že rám alebo bicykel sú 
nezničiteľné a budú existovať večne. Odpružené vidlice a 
ostatné komponenty vyrobené iným výrobcom než 
Cannondale nie sú zahrnuté v tejto záruke, ale majú záruku 
uvedenú ich výrobcom. 



PODMIENKY DOŽIVOTNEJ ZÁRUKY: 

Záruka sa vzťahuje len na bicykle zakúpené u 
maloobchodného predajcu v Slovenskej republike a len pre 
pôvodného majiteľa bicykla Cannondale po registrácii na 
stránkach www.cannondalebikes.sk. Toto rozšírenie záruky 
nie je možné previesť na kohokoľvek iného. 

Pri každej záručnej reklamácii musí byť bicykel doručený 
autorizovanému maloobchodnému predajcovi, kde bol 
reklamovaný bicykel zakúpený. Bicykel musí byť dodaný 
zložený s originálnym dokladom o nákupe (doklad o nákupe 
si uschovajte na bezpečnom mieste!) a unikátnym kódom 
celoživotnej záruky získanom pri on-line registrácii bicykla. 

Táto doživotná záruka sa vzťahuje len na zakúpené a 
kompletne zostavené bicykle vrátane nastavených 
podmienok autorizovaného maloobchodného predajcu 
značky Cannondale. 

Táto doživotná záruka sa nevzťahuje na bicykle vystavené 
hrubému zaobchádzaniu, zanedbávaniu, nesprávnej 
oprave, nesprávnej údržbe, zmene, úprave, nehode alebo 
inému nezvyklému, neprimeranému či nesprávnemu 
používaniu. 

Poškodenia vyplývajúce z bežného opotrebenia, , vrátane 
následkov únavy materiálu, nie sú kryté touto zárukou. 
Poškodenie vzniknuté únavou materiálu je príznakom, že rám 
je opotrebený bežným používaním. Je to druh bežného 



opotrebenia a je na zodpovednosti majiteľa bicykla, aby ho 
pravidelne kontroloval. 

Poškodenia vyplývajúce z nevhodného zostavenia bicykla či 
údržby, alebo z inštalácie dielov a príslušenstva 
nekompatibilného s konkrétnym bicyklom Cannondale, nie sú 
kryté touto zárukou. 

Všetky poplatky za úkony spojené so záručným servisom, 
sú na zodpovednosti majiteľa bicykla.. 

OPRAVA PRI UPLATNENÍ DOŽIVOTNEJ ZÁRUKY 

Počas trvania tejto doživotnej záruky, Cannondale poškodený 
rám či jeho časť opraví, alebo ho podľa možností nahradí za 
ten istý či najviac podobný a porovnateľný rám či jeho časť 
dostupný v čase uplatnenia záručnej opravy. Všetky náklady 
na sprevádzkovanie bicykla z dôvodu odlišností nového 
rámuhradí majiteľ bicykla. Predmetom záruky je len rám, 
prácu servisu spojenú s prestavbou či vylepšením bicykla 
kvôli novšiemu rámu plne hradí majiteľa bicykla. Na opravený 
či vymenený rám či jeho časť platí už len záruka daná 
zákonom. 

Prosím dôkladne si uschovajte dokumenty, ktoré sú 
dodané s vaším bicyklom! 

 


