
Na wszystkie pompowane deski SUP i wszystkie holowane 
akcesoria do sportów wodnych można uzyskać 3 letnią 
gwarancję producenta. 
Wystarczy zarejestrować produkt w ciągu 2 tygodni od kupna (otrzymania 
paragonu lub faktury). 

Możesz zarejestrować produkt od razu po zamówieniu, nie musisz czekać na 
jego dostarczenie. Tylko poprzez rejestrację produktu aktywujesz 3 letnią 
gwarancję!

Po rejestracji będziesz mógł dokonać ewentualnej reklamacji poprzez stronę 
kontaktując się bezpośrednio z producentem.

Aby zarejestrować produkt postępuj wg instrukcji na odwrocie.

3 LATA GWARANCJI
na produkty pompowane JOBE



Artykuł 12. Gwarancja

12.1 Produkty Jobe są objęte dwuletnią (2-letnią) gwarancją, która rozpoczyna 
się od daty zakupu w przypadku zakupów dokonanych przez klientów z Unii 
Europejskiej. Produkty nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym, jeśli:

• do Jobe nie wpłynęły reklamacje (np. art. 14) we wskazanym terminie;
• roszczenie dotyczące produktów wpłynęło po dwóch latach od daty zakupu;
• produkty uległy uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania lub 

uszkodzenia mechanicznego;
• produkty nie były czyszczone zgodnie z przekazanymi instrukcjami;
• produkty nie były użytkowane zgodnie z instrukcją użytkownika;
• produkty uległy uszkodzeniu w wyniku wystawienia na oddziaływanie wa-

runków atmosferycznych;
• produkty utraciły wartość w wyniku użytkowania;
• produkty były wykorzystywane w działalności komercyjnej wynikającej z 

umowy najmu;
• produkty były wykorzystywane w działalności komercyjnej.

12.2 Następujące produkty Jobe są objęte trzyletnią (3-letnią) gwarancją, li-
cząc od daty zakupu, w przypadku zakupów dokonanych przez klientów z Unii 
Europejskiej, jeśli produkty zostaną zarejestrowane przez Klienta na stronie 
internetowej Jobe:

• dmuchane deski SUP;
• Kanapy i koła do holowania.

Powyższe produkty nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym, jeśli:

• do Jobe nie wpłynęły reklamacje (np. art. 14) we wskazanym terminie;
• produkty uległy uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania lub 

uszkodzenia mechanicznego;
• produkty nie były czyszczone zgodnie z przekazanymi instrukcjami;
• produkty nie były użytkowane zgodnie z instrukcją użytkownika;
• produkty uległy uszkodzeniu w wyniku wystawienia na oddziaływanie wa-

runków atmosferycznych;
• produkty utraciły wartość w wyniku użytkowania;
• produkty były wykorzystywane w działalności komercyjnej wynikającej z 

umowy najmu;
• produkty były wykorzystywane w działalności komercyjnej.

*Artykuł 12 z warunków dotyczący gwarancji producenta w języku polskim umieszczono poniżej.

1.  Wejdź na stronę www.jobesports.com/happycustomers
2.  Jeśli masz już konto przejdź do punktu 6, jeśli nie masz konta przejdź do punktu 3.
3.  Aby założyć konto kliknij „create account” i wypełnij poniższe pola (BEZ POLSKICH ZNAKÓW):

Gender: – płeć, Mrs – Pan, Mr. - Pani, First name: – imię, Last name: – nazwisko, Address line – ulica i/lub miejscowość, City: – 
miasto, Zipcode: – kod pocztowy, Country: – państwo, Phone number: – numer tel., E-mail address: – adres email, Password: 
– hasło, Password again: – powtórz hasło.

4.  Po wypełnieniu kliknij „create account”.
5.  Po ukazaniu okna jak poniżej możesz zalogować się wybierając „LOGIN”.

6.  Po zalogowaniu, aby zarejestrować produkt wybierz z menu „register your product”.
7.  Następnie potwierdź że zakupiłeś towar u sprzedawcy wybierając „bought at a Jobe dealer”.
8.  Wypełnij dane jak w przykładzie poniżej, zaakceptuj warunki* i zarejestruj produkt klikając „register product”.

Kiedy Twój produkt zostanie pomyślnie zarejestrowany otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.

Instrukcja rejestracji produktu w celu otrzymania 3 letniej gwarancji


