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Výmenný program poškodenej prilby
platí len pre poškodenie vrchného obalu prilby
spôsobené pádom azrážkou pri cyklistike

"Výmenného
programu poškodenej prilby"

Prilba je navrhnutá a vyrobená tak, aby pri páde
alebo zrážke, rozložila prudkú nárazovú silu na väčšiu
plochu a zároveň, aby čo najviac z tejto sily, absorboval
použitý ochranný materiál prilby. Ak už dôjde k zrážke,
alebo pádu, mala by to byť práve prilba, ktorá sa
čiastočné, alebo úplne poškodí až rozbije, a nie hlava
cyklistu.

Preto ak nastane tento prípad poškodenia prilby
pádom, alebo inou nešťastnou nehodou, nesmiete
prilbuďalej používať a mali by ste ju vymeniť. Dokonca
aj vtedy, keď po náraze vypadá z Vášho pohľadu, že je
nepoškodená.

Firma Limar Srl poskytuje aj záruku na výmenu silne
poškodenej a rozbitej prilby za polovičnú cenu, po dobu
36 mesiacov, ak došlo k poškodeniu prilby jazdou na
bicykli, spôsobenú pádom alebo zrážkou.

Za výmenu novej prilby toho istého modelu, zaplatí
zákazník len 50% ceny, ktorú má uvedenú na
nákupnom doklade.

Výmenný program poškodenej prilby (Crash
Replacement Program, ďalej len Crash program) je
dobrovoľný a zákazník musí požiadať predajcu o
registráciu.

Ak sa chcete zúčastniť tohto Crash programu a
poškodenú prilbu vymeniť vyhodne za novú, pozorne si
prečítajte nasledujúcepokyny:

1. Do 8 dní odo dňa nákupu, môžete zaregistrovať
Vašu novú prilbu Limar do Crash programu.Ak sa v
uvedenom termíne rozhodnete pre účasť v tomto
programe, vyplňte tlačivo - Crash replacement
program Certificate, ktoré nájdete vbalení prilby.
2. Registráciu môžete urobiť buď priamo na webe

Limar Srl (www.limar.com) - Zákaznícky servis
(Customer Service) / "Crash Replacement", alebo
kompletne vyplnené registračné tlačivo odoslať
poštouna uvedenú adresu Limar Srl.
3.Ak nie ste zaregistrovaný v tomto Crash programe,

nemôžete využívať výhody, ktoré tento program
poskytuje
4. V prípade pádu, zrážky, alebo inej nehody a

následného silného poškodenia a rozbitia prilby do 36
mesiacov odo dňa nákupu, navštívte svojho predajcu
prilby.
5. Predajcovi prineste poškodenú prilbu a vyplnený

vratný kupón (Return Coupon) vo všetkých
predpísaných kolonkách. Požiadajte ho o potvrdenie
a zašlite tento vratný kupón na uvedenú adresu firmy
Limar Srl.
6. Limar po obdržaní vratného kupónu a overení

registrácie poskytne predajcovi adresu distribútora
Limar Srl, ktorého bude kontaktovaťohľadom výmeny
poškodenej prilby.
7. Predajca zašle poškodenú prilbu distribútorovi

Limar, ktorý sa postará o výmenu za novú prilbu. V
rámci skladových zásob - za rovnaký model a farbu
prilby.
8. Pri nákupe novej vymenenej prilby Vám bude

poskytnutá zľava 50% z Vašej nákupnej ceny, ktorú
ste zaplatiili za prilbu a máte ju uvedenú na
potvrdenom a priloženom nákupnom doklade od
predajcu.

Firma Limar si vyhradzuje právo rozhodnúť o
výmenekaždej vrátenej prilby.

Firma Limar doporučuje vyhotovenie kópie
záručného listu a vratného kupónu.

Prilba Limar, ktorá už bola raz vymenená so zľavou
50%, nemôže byť znova zaregistrovaná do
výmenného Crash programu.

Gratulujeme Vám, že ste si zakúpili prilbu firmy
LIMAR. Ak sa chcete zúčastniť

(Crash Replacement
Program), musíte vyplniť u predajcu všetky uvedené
kolonky na vloženom originálnom tlačive so spätnou
adresou firmy LIMAR, ktorý nájdete v balení prilby a
poslať na uvedenú adresu.Tlačivo treba odoslať do 8
dní, od zakúpenia prilby podľa uvedených pokynov.

Všetky osobné údaje, ktoré uvediete na tlačive, budú
použité len v rámci Crash programu a nebudú
zneužité, nikde zverejnené ani propagované.

Crash replacement program certificate

Return Coupon

Pri správne vyplnenie registračného tlačiva Crash
replacement program certificate" a vratného kupónu
Return Coupon) Vám pomôže preklad jednotlivých
koloniek:

name / meno
surname / priezvisko
address/ adresa
postal code / PSČ - poštové smerovacie číslo
town - city / mesto, obec
country / krajina
telephone / telefón
e-mail / e-mail
date of birth / dátum narodenia
model and code of helmet / typ a číslo prilby
date of purchase / dátum nákupu

reason for the turn / dôvod vrátenia prilby - do tejto
kolonky napíšte paličkovým písmom dôvod vrátenia a
príčinu poškodenia, alebo vady.
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