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Hulajnoga elektryczna



WARUNKI DOTYCZĄCE GWARANCJI  

 

1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie 
urządzenia, na który wydana została niniejsza gwarancja i 
odpowiada jedynie za ukryte wady materiałowe. Gwarancja 
jest ograniczona do pierwszego właściciela i nie może być 
rozszerzona na osoby trzecie. 
 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia 
potwierdzonej na dołączonym do urządzenia dokumencie 
sprzedaż (paragon/faktura). Data sprzedaży urządzenia 
powinna zostać również umieszona w załączonej do urządzenia 
karcie gwarancyjnej. 
 

3. Okres gwarancji urządzenia dla użytkownika wynosi 
odpowiednio: 
3.1 24-miesiące od wydania towaru dla urządzenia głównego z 

wyłączeniem akumulatora/baterii 
3.2 6-miesięcy od wydania towaru na akumulator/baterię 

 
4. Gwarant w terminie 14 dni licząc od daty dostawy urządzenia 

do jego siedziby dokona oględzin przedmiotu reklamacji w celu 
oceny zasadności reklamacji i na piśmie poinformuje 
Reklamującego o wyniku oględzin 
 

5. Uznane przez Gwaranta wady zostaną usunięte w terminie 14 
dni od daty poinformowania Reklamującego o wynikach 
oględzin, o których mowa w pkt.4 
 

6. W wyjątkowych przypadkach np. konieczności sprawdzenia 
części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać 
wydłużony do 30 dni o czym Gwarant poinformuje 
Reklamującego droga mailową lub telefoniczną. 



 
7. Gwarancja nie obejmuje:  

7.1 użycia urządzenia w sytuacjach nietypowych i nieujętych, 
lub w sposób jednoznaczny wykluczonych w instrukcji 
urządzenia (np.: będących wynikiem poruszania się 
hulajnogą podczas deszczu, czy po mokrych 
nawierzchniach); 

7.2 użycia urządzenia w zawodach; 
7.3 użycia urządzenia w celach komercyjnych;  
7.4 użycia urządzenia w celu innym niż ten, do którego 

urządzenie zostało zaprojektowane; 
7.5 napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby, firmy, 

serwisy nie mające autoryzacji producenta; 
7.6 napraw, wymiany obudów, opon, felg, dętek wraz z 

wyposażeniem; 
7.7 instalacji i konserwacji, przeglądów i czyszczenia, usunięcia 

zanieczyszczeń, zabrudzeń, zarysowań i otarć oraz wytarć 
napisów ostrzegawczych i instruktażowych; 

7.8 urządzenia wykorzystywanego w działalności wynajmu; 
7.9 czynności przewidzianych w instrukcji, do których 

wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym 
zakresie i na własny koszt. 

 
8. Ochronie gwarancyjnej nie podlegają: regulacje urządzenia 

opisane w instrukcji, dokręcenia połączeń śrubowych wymiana 
elementów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie ich 
użytkowania, takie jak: opony, dętki, żarówki, okładziny 
hamulcowe, okładziny podestu, linki, tarcze hamulcowe, 
wahacze, amortyzatory, rączki, łożyska itp. 
 

9. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne i chemiczne 
oraz inne (m.in.: termiczne/atmosferyczne/transportowe), 
powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją 
obsługi użytkowania, konserwowania, przechowywania i 
transportowania urządzenia.  



 
10. Użytkownik powinien dokonać czynności obsługowych, 

regulacyjnych i konserwujących zgodnie z instrukcją obsługi lub 
zlecić ich odpłatne wykonanie autoryzowanemu serwisowi -  
w przeciwnym razie gwarancja traci ważność.  
 

11. Reklamacje należy składać w autoryzowanym punkcie 
serwisowym lub w miejscu zakupu, dostarczając do tego 
miejsca czyste urządzenie wraz ze wszystkim akcesoriami 
pierwotnie zakupionymi z urządzeniem tj. ładowarką, 
kluczykami (o ile dotyczy), wyświetlaczem itp. 
 

12. W ramach gwarancji reklamującemu przysługuje prawo do 
usunięcia wad ukrytych urządzenia, niewidocznych przy 
odbiorze, ale wykrytych podczas eksploatacji - lub wymiany 
towaru w przypadku nie dającej się usunąć wady - ewentualnie 
bonifikaty cenowej, obiektywnie odpowiadającej obniżeniu 
wartości użytkowej urządzenia. Decyzja o przedmiocie sposobu 
usunięcia wad należy do Gwaranta.  
 

13. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji jest 
dostarczenie urządzenia wraz z kartą gwarancyjną i dowodem 
zakupu oraz wypełnionym FORMULARZEM REKLAMACYJNYM 
dostępnym na stronie https://www.bottari.pl/reklamacje-
czesci-zamienne 
W przypadku nie spełnienia tych warunków reklamacja podlega 
odrzuceniu. 
 
13.1 Zaleca się kompletne wypełnienie formularza i podanie 

szczegółowych informacji o okolicznościach dotyczących 
rodzaju i daty wystąpienia wady 

13.2 Podanie danych kontaktowych składającego 
reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji 

 



14. Koszt dostawy reklamowanego towaru do autoryzowanego 
serwisu lub miejsca zakupu ponosi Reklamujący.  
 

15. Nieuzasadnione zgłoszenia reklamacyjne, złożone do 
rozpatrzenia w ramach gwarancji, będą odsyłane "za 
pobraniem" na koszt składającego reklamację 
 

16. Wymieniony wadliwy towar lub wymieniona wadliwa część 
staje się własnością Gwaranta.  
 

17. Urządzenie nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowe, gdy 
wady są możliwe do usunięcia. W razie konieczności wymiany 
części, Gwaranta zapewnia je w kolorach uniwersalnych.  
 

18. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikacji technicznej 
produktu wynikającej z postępu technicznego. W przypadku 
akcesoriów i wyposażenia w produkcie mogą zostać użyte lub 
wymienione komponenty tej samej klasy i jakości lub wyższej. 
 

19. Gwarancja traci swą ważność w przypadku dokonania naprawy 
w nieuprawnionym punkcie serwisowym lub wprowadzenia 
zmian konstrukcyjnych.  
 

20. Czynności przedsprzedażowe, które jest zobowiązany wykonać 
sprzedawca, nie wchodzą w zakres napraw gwarancyjnych.  
 

21. W przypadku zakupu przez Internet użytkownik dokonuje 
przygotowania urządzenia do użytkowania we własnym 
zakresie (na własny koszt). 
 

22. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczącej użytkowania 
produktu.  
 



23. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Polski i udzielana 
jest na produkty nabyte na terytorium Polski 
 

24. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za 
wady rzeczy sprzedanej 

 

Zapoznałem się z warunkami gwarancji 
....................................................................................................  

(data i podpis użytkownika urządzenia)  

 

 

UWAGA! 

Uważnie sprawdź zawartość opakowania oraz 
dołączonej do hulajnogi saszetki. 

Opakowanie zawiera niemożliwy do odtworzenia - 
unikatowy i dedykowany do Twojej hulajnogi - 

klucz RF (2 sztuki) służący do odblokowania 
hulajnogi.  

Ducati PRO III posiada bowiem wbudowaną w 
system blokadę silnika. Każdorazowo po włączeniu 

należy ją odblokować 

Zadbaj o to, aby nie zgubić klucza! 
 



Dystrybucja i autoryzowany serwis na terenie POLSKI 

Bottari Polska sp. z o.o. 

Ul. Długa 7 

96-325 Radziejowice Parcel 

www.bottari.pl 

 

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z naszym 
serwisem: 

www.bottari.pl  

reklamacje@bottari.pl 

tel. +46 858 28 93 

Formularz zgłoszeniowy / kontaktowy 
www.bottari.pl/reklamacje-czesci-zamienne 

 

 

Jak znaleźć numer seryjny produktu? 
Naklejka z numerem seryjnym lub oznaczenie numeru seryjnego 
urządzenia umieszczone jest pod podestem urządzenia (z prawej 
lub lewej jego strony) najczęściej obok gniazda ładowania. 

Model Ducati PRO III 
Numer seryjny umieszczony jest pod otwieranym podestem 
(otwarcie wymaga użycia dołączonego klucza) oraz na naklejce 
przy ramie. 
 



ADNOTACJE SERWISOWE 
Data 

zgłoszenia Zakres naprawy Data 
wykonania Pieczątka 
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