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CERTIFICAT DE GARA ŢIE

folosirea accesoriilor incompatibile, care nu sunt distribuite de Nolan®, X-Lite®,
Grex®.
Defectele acoperite de garanţie nu includ situaţiile specifice care se pot ivi în timpul folosirii
căştii, cum ar fi probleme de confort, aerodinamică sau zgomot.

Stimate client,
Vă mulţumim că aţi ales o cască Nolan®, X-Lite® sau Grex® pentru a vă proteja atunci când
mergeţi cu motocicleta. Dacă aţi mai folosit o cască Nolan sau X-Lite, noua dvs. achiziţie este o
confirmare a loialităţii şi satisfacţiei dvs. În cazul în care sunteţi un client nou, veţi începe
imediat să apreciaţi calităţile şi beneficiile excepţionale ale acestei căşti.
VĂ RUGĂM CITIŢI CU ATE ŢIE TOATE CLAUZELE ACESTUI CERTIFICAT DE
GARA ŢIE LIMITAT
Prin acest CERTIFICAT DE GARANŢIE LIMITAT, Nolan®, X-Lite®, Grex® garantează
faptul că produsul este lipsit de orice defect care s-ar datora fabricaţiei sau materialului în
momentul achiziţionării.
Acordarea garanţiei
Dacă se descoperă vreun defect acoperit de această garanţie în decurs de un an de la data de
achiziţiei prezentă pe chitanţă, firma Nolan®, X-Lite®, Grex® va repara sau înlocui produsul
defect prin intermediul reţelei sale de distribuţie după ce a verificat natura defectului. Firma
Nolan® va oferi materialele şi forţa de muncă necesară efectuării reparaţiei, în afara acelor
cazuri în care avaria este produsă în unul dintre cazurile din paragraful următor, intitulat „Cazuri
de limitare şi neacordare a garanţiei”.
Cazuri de limitare şi neacordare a garanţiei
Această garanţie acoperă doar defectele din materiale şi de fabricaţie. Firma Nolan® nu va fi
considerată responsabilă pentru defectele ce pot fi atribuite, într-o mică parte sau în totalitate,
oricărei alte cauze, inclusiv, dar nu limitate la:
a) defecţiuni datorate folosirii improprii, neadecvate a diverselor componente interioare
sau exterioare;
b) zgârieturi, deterioararea vopselei sau alte defecte exterioare datorate lovirii accidentale;
c) frecarea, zgârierea, deterioararea sau alte defecte ale vizierei cauzate de loviri
accidentale sau de curăţarea incorectă a vizierei;
d) defecte datorate aplicării de autocolante şi/sau adezivi;
e) orice defecţiune datorată unui accident;
f) orice modificare adusă căştii de către utilizator sau de către terţi;
g) schimbarea culorii sau defecte datorate expunerii la substanţe chimice dăunătoare;
h) modificarea culorii sau defecte datorate expunerii directe la razele solare şi/sau la
căldură;
i) schimbarea culorii spre fluorescent la anumite modele se datorează expunerii
prelungite la razele solare;

VALABILITATEA ACESTEI GARA ŢII LIMITATE
Această garanţie este valabilă dacă toate rubricile sunt completate în momentul achiziţiei şi este
însoţită de:
1) numărul de omologare (tipărit pe eticheta cusută pe cureluşa căştii) şi denumirea
modelului;
2) numele şi ştampila distribuitorului autorizat;
3) data achiziţiei căştii;
4) numele şi adresa cumpărătorului.
CUM PROCEDAŢI Î CAZUL U EI EVE TUALE RECLAMAŢII
În cazul unei reclamaţii acoperite de această garanţie, cumpărătorul trebuie să prezinte defectele
constatate dealerului de la care a achiziţionat casca împreuna cu certificatul de garantie complet.
Înainte de a prezenta produsul defect dealerului, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de
folosire ataşate şi să le urmaţi intocmai, pentru protecţia dvs. şi a celorlalţi!
La 1 an de la data achiziţiei căştii, garanţia expiră definitiv. După această perioadă, vă
recomandăm să vă gândiţi serios la achiziţionarea unei noi căşti, pentru siguranţa dumneavoastră.
Anumiţi factori de mediu, folosirea improprie, impacturile accidentale, implicarea în accidente,
chiar minore, etc., pot influenţa puternic caracteristicile mecanice sau fizice ale produsului.
Această garanţie este valabilă pe teritoriul Europei.
Efectuarea unei reparaţii în perioada garanţiei nu are ca efect prelungirea perioadei de garanţie.
Dacă este înlocuită casca sau orice componentă a acesteia, perioada de garanţie nu se modifică.
Data achiziţiei căştii ramâne data de referinţă pentru stabilirea garanţiei.
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