OGÓLNE INFORMACJE
GWARANCYJNE
Wszystkie produkty Escape objęte są gwarancją od dnia wydania jako
pozbawione wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja dla poszczególnych produktów
obowiązuje w odniesieniu do pierwotnego właściciela i do wad fabrycznych lub
usterek pojawiających się w trakcie prawidłowej eksploatacji produktu. Gwarancja
nie obejmuje normalnego zużycia, umyślnych uszkodzeń, uszkodzeń zawinionych przez
przewoźnika lub niewłaściwy montaż, niedbalstwo, stosowanie produktów
niezgodnie z przeznaczeniem lub w nietypowych
warunkach eksploatacyjnych.
Gwarancja zostaje uchylona w przypadku nieprawidłowego użytkowania, nadużywania,
modyfikacji lub
naprawy produktu bez uprzedniej zgody Escape na piśmie lub jeżeli nie jest on przechowywany,
konserwowany
lub czyszczony zgodnie z zaleceniami udzielonymi ustnie lub pisemnie lub (w razie
ich braku) niezgodnie z dobrymi praktykami handlowymi.
Roszczenia gwarancyjne należy kierować do Działu obsługi klienta
Escape, z podaniem szczegółów zamówionego produktu (produktów) oraz szczegółów
wnoszonego roszczenia. Escape według własnego uznania zastąpi lub naprawi
przedmiotowy produkt (produkty).
HANTLE:
Okres gwarancyjny:
Uretanowe – 3 lata; T600 SBX – 2 lata; uretanowe czerwone – 3 lata; stalowe – 1
rok; powlekane gumą – 1 rok.
Hantli można używać tylko w pustej sali wolnych
ciężarów. NIE WOLNO ich upuszczać ani nie powinny mieć styczności
z ostrymi krawędziami. Nie wolno uderzać stalowymi hantlami o siebie. Aby

zachować gwarancję i nie dopuścić do powstawania odprysków i rdzy, hantle
należy przechowywać na odpowiednim stojaku w pojedynczym rzędzie i nie
wolno układać ich na sobie. Gwarancja w przypadku gumowych hantli nie obejmuje
odprysków, płowienia, pękania w okresie przekraczającym pierwszych 90
dni. Etykiety z numerem lub logo zostaną dostarczone jednorazowo nieodpłatnie
w ciągu pierwszych 90 dni po dostawie. Produkty gumowe mogą wydzielać lekki
zapach - jest to normalne i nie świadczy o wadzie produktu.
DYSKI OBCIĄŻENIOWE I SZTANGI:
Okres gwarancyjny:
Dyski obciążeniowe Elite – 3 lata; dyski obciążeniowe do treningu crossowego – 2 lata;
dyski olimpijskie z uchwytem do treningu crossowego, uretan – 3 lata; dyski do treningu
crossowego SBX
– 2 lata; Eleiko – 5 lat; pierścienie mocujące – 1 rok; sztanga do treningu crossowego – 2 lata;
sztanga olimpijska siłowa – 1 rok; sztanga olimpijska dla juniorów – 1 rok, sztanga olimpijska
łamana
– 1 rok; sztanga Eleiko 20kg – dożywotnia.
Ciężary należy podnosić na pustych platformach do podnoszenia
lub w sali wolnych ciężarów. Dyski obciążeniowe służą do
treningu w podnoszeniu ciężarów i z wyjątkiem dysków 5 kg i 10 kg można je stosować pojedynczo
na sztangach olimpijskich Escape do treningu crossowego i wszystkich sztangach Eleiko. Dyski 5 kg
i 10 kg nie mogą być używane pojedynczo, bowiem może to prowadzić do ich pękania
i/lub złamania. Dyski należy mocować na sztangach przy pomocy
blokady obrotów i blokady zatrzaskowej. Dyski z uchwytem służą wyłącznie do treningu
funkcjonalnego
i nie można ich opuszczać ani używać jako dysków obciążeniowych. Sztang olimpijskich
nie wolno opuszczać nad ławką ani na twarde przedmioty, bowiem
może to powodować odkształcanie drążka, odpryski i rdzewienie. Sztangi należy przechowywać
w pozycji pionowej, najlepiej na stojaku.
SZTANGI I ZESTAWY SZTANG REP SET:

Okres gwarancyjny:
uretan – 3 lata; stal – 1 rok; guma – 1 rok.
Nie wolno upuszczać ani ciągnąć sztang. Unikać kontaktu z ostrymi
przedmiotami podczas przenoszenia i przechowywania, aby uniknąć odprysków i rdzewienia.
Gumowe
sztangi mogą wydzielać zapach - jest to normalne i nie świadczy o wadzie produktu. Etykiety z
cyfrą lub
logo zostaną dostarczone jednorazowo i nieodpłatnie w ciągu 90
dni od dostawy.
LINY BATTLE ROPE:
Okres gwarancyjny: 1 rok.
Liny Battle Rope służą do treningów bojowych.
Liny nie służą do ciągnięcia przedmiotów, wspinania się lub przeciągania,
podnoszenia ciężarów z ich użyciem, przewlekania przez przedmioty
w celu wykonywania ćwiczeń obciążeniowych. Polecamy stosować Escape
Rope Pulley do wykonywania konkretnych ćwiczeń obciążeniowych.
TAŚMY POWER BAND:
Okres gwarancyjny: 2 miesiące.
Taśmy Power Band wykonano z naturalnego, zużywającego się materiału, stąd
mają bardzo ograniczoną żywotność i gwarancję. Przed każdym użyciem należy
sprawdzić, czy nie uległy rozdarciu/zniszczeniu.
WORKI COREBAG:
Okres gwarancyjny: 1 rok.
Workami CoreBag nie należy ciskać, zwłaszcza nie wolno rzucać nimi na zewnętrzne nasady,
bowiem prowadzi to do rozdarcia i wyciekania zawartości.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:
Wszystkie produkty należy regularnie sprawdzać pod kątem normalnego zużycia (zwłaszcza
jeżeli nie mają części ruchomych).

Wszystkie produkty można czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć
przed ponownym użyciem, co pozwoli uniknąć poślizgnięć, rdzewienia i korozji.
W razie stosowania środków dezynfekujących lub mokrych ściereczek, po pierwszym przetarciu
produkt należy ponownie wytrzeć mokrą szmatką, a następnie wysuszyć, usuwając
resztki produktów czyszczących. Do czyszczenia produktów gumowych NIE STOSOWAĆ środków
czyszczących na bazie acetonu lub środków chemii gospodarczej,
ponieważ prowadzi to do obniżenia ich wytrzymałości.

