MANUÁL MAFIABIKES BMX A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naše BMX Mafiabike. Vybrali jste si vynikající kolo od
výrobce, který s hrdostí dodává nejkvalitnější kola v té nejdostupnější ceně na trhu.
Kola jsou dodávaná v kartonové krabici v částečně rozloženém stavu, to znamená, že je
potřeba provést základní montáž a poté kontrolu - inspekci. Doporučujeme provézt tuto
kontrolu zkušeným servisem na kola. Je to pro Vaši bezpečnost před prvním vyjetím provézt
tuto kontrolu. Neponeseme žádnou zodpovědnost za zranění či úmrtí způsobené nesprávnou
kompletací a nedůslednou kontrolou Vašeho nového kola.
Pokud se během kompletace či kontroly kola vyskytnou jakékoliv problémy, neváhejte nás
kontaktovat.
Kola Mafiabikes jsou převážně k použití mimo veřejné pozemní komunikace, pokud je chcete
používat na silnicích, je Vaší zodpovědností používat vybavení jako brzdy, světla,
bezpečnostní prvky. Kdekoliv bude te jezdit používejte helmu, rukavice a ujistěte se, že jste
viditelní pro ostatní použitím reflexních prvků, vesty. Při jízdě ve skate parcích používejte
helmu, rukavice, chrániče loktů, kolen, páteře, správnou obuv.
Pro Vaši bezpečnost a záruku na kolo je potřeba provést servisní kontrolu po prvním týdnu
ježdění nebo po cca 50 kilometrech jízdy. Je to proto, že veškeré pohyblivé části kola si
"sednou" a je potřeba je zkontrolovat – seřídit (ložiska klik, kol, hlavového složení...) Může
být potřeba napnout řetěz, zkontrolovat dotažení matic, šroubů, důležitá je kontrola špic,
obzvláště u BMX kol která jsou více namáhaná.
Všechny Mafiabikes BMX kola jsou navržena pro začátečníky, to znamená malé triky, malé
skoky (max 0,5m), základní triky jako 360° spins, foot jam whips,
bar spins. Pokud se dostanete na těžší triky a skoky, je to Vaše riziko a doporučujeme kolo na
to stavěné.
Pro Vaši bezpečnost a správné fungování kola byste měli provádět pravidelné servisní
prohlídky, tohle speciálně platí pro BMX kola, která jsou vystavována velké zátěži a
dopadům. Na kole, které není pravidelně servisováno a je používáno ke sportovním účelům,
kde je zatěžováno více než běžné jízdní kolo, můžou opotřebené i povolené díly přivodit úraz
či úmrtí. Firma Tomanon v žádném případě neponese zodpovědnost za úraz či úmrtí vinnou
nesprávného, nevhodného používání nebo zanedbaného servisu, kontroly kola před každou
jízdou. Doporučujeme každé tři měsíce (i častěji podle frekvence používání) kontrolu kola v
kvalifikovaném servisu na kola, ale to je jen naše doporučení, zodpovědnost za stav kola je
zcela na Vás. Jestliže na kole provádíte náročnější triky, měli byste kolo kontrolovat před
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každou jízdou a po náročném dopadu, pádu. Jedná se o běžnou praxi, kdy si i zkušení rideři
kola kontrolují a mají k dispozici nářadí k běžnému servisu kola.
Po dopadu se můžou pohnout řídítka, povolit se kliky...cokoliv….pamatujte, že Vaše
bezpečnost záleží pouze na Vás a můžete tak předejít těžkému úrazu či úmrtí.
Záruční podmínky
Záruka se vztahuje na veškeré díly kola, které nepodléhají stárnutí, opotřebení - viz
záruční list Mafiabikes. Protože jste Vaše kolo obdrželi v kartonové krabici v částečně
rozloženém stavu, znamená to, že je potřeba provést základní montáž a poté kontrolu inspekci. Důležité pro uznání záruky je potvrzení záručního listu po prvotní montáži
kvalifikovaným servisem na kola a jeho odeslání během prvního týdne po obdržení kola,
pokud nebude potvrzený záruční list odeslán, záruka nebude potvrzena. Záruku může
uplatnit pouze první majitel s doložením dokladu o zaplacení
Prosím berte na vědomí, že některé modely s rámy, vidlicemi a jinými částmi kola
neupravenými lakem (surové železo) budou daleko více náchylné ke korozi než části
lakované. Je to jednoduše proto, že zachovat vzhled surového železa nelze použitím
jakéhokoliv ochraného laku, kde lze vidět namodrání kolem svárů atd. Díky tomu nemůžeme
držet záruku na takové části kol na rezavění, doporučujeme tedy se vyvarovat
vlhkému prostředí a skladovat kolo mimo venkovní prostory, možností je použít ochranný
nástřik silikonovým olejem a jeho důkladné vytření.
Příklady částí nepodléhající záruce:
-zkřivená, házející kola - osma
-ojeté pneumatiky
-vytahaný, přetržený řetěz
-ojetá převodová kolečka
-opotřebené ložiska a středy kol
-ohnutá - zlomená řídítka, rám, osy, kliky, pedály.
Příklady částí podléhající záruce, kde je zřejmé, že nedošlo ke špatnému používání či šlo o
výrobní vadu (bude potřeba zaslat fotky poškozené části a možná zaslání špatného dílu):
-prasklý nebo zlomený rám
-prasklá nebo zlomená vidlice
-prasklé nebo zlomené řídítka
-prasklé nebo zlomené středy
-prasklé nebo zlomené kliky
-prasklé nebo zlomené osy kol
-viditelné výrobní vady či poškození - mělo by být nahlášeno co nejdříve
Je Vaší zodpovědností pravidelně kolo servisovat a kontrolovat, jakékoliv poškození vlivem
zanedbané údržby bude jednoduše poznáno našimi servisními techniky a vyloučeno ze
záruky. Při reklamaci budete požádáni o doložení fotografií kompletního kola z obou stran (i
když se bude jednat o malou součástku na kole), dále detailní fotky poškozeného dílu (fotky
neposílejte větší než 200Kb), v některých případech budete požádání o zaslání poškozeného
dílu zpět na naši adresu.
Mafiabikes je registrovaná značka a je vlastněná a řízená společností Stomp Racing LTD
Kopii potvrzeného záručního listu o kontrole či odborném sestavení kola zašlete na
email info@tomanon.cz nebo poštou na adresu: Tomanon Works s.r.o. Kolšov 40, 78821
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