Instrukcja użytkowania stroju startowego Arena

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup stroju startowego Arena.
Materiały użyte do produkcji stroju i zastosowane technologie oraz ścisłe dopasowanie do ciała mogą
wpływać na stopień zużycia zakupionego stroju, który może być większy od przeciętnego zużycia zwykłego
stroju pływackiego treningowego, co nie jest równoznaczne z jego wadliwością.
Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) nie obejmuje
odpowiedzialności za takie zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy, które jest normalnym następstwem
jej prawidłowego używania.
Upływ czasu i używanie rzeczy, nawet zgodne z jej przeznaczeniem, mogą mieć wpływ na powstanie wad
rzeczy, przy czym ich stopień może być różny. W konsekwencji nie ma podstaw do przyjmowania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady związane z upływem czasu używania. Dotyczy to zwłaszcza rzeczy o wysokim
stopniu złożoności i zwiększonej podatności na zużycie, do których bez wątpienia należy strój pływacki
startowy.
Czas używania rzeczy pozwala przyjąć pewien przeciętny stopień zużycia, ale stopień ten może wykazywać
odstępstwa, i to w obu kierunkach. Może się bowiem okazać, iż rzecz jest bardzo zużyta, w czym tkwi ryzyko
kupującego, lub też zużycie jest mniejsze od przewidywanego, w czym można się dopatrzyć szkody sprzedawcy.
W przypadku pierwszej z wymienionych ewentualności sprzedawca jest zawsze zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy (art. 557 § 1 k.c.).
W celu usunięcia Państwa wątpliwości, co do zakresu normalnego zużycia stroju pływackiego startowego,
związanego z upływem czasu jego normalnego używania wyjaśniamy, że:
• odklejanie się logo producenta,
• niewielkie uszkodzenia mechaniczne, nie wpływające na użyteczność i funkcjonalność stroju, jak również nie
obniżające jego walorów użytkowych ponad normalną miarę,
• naturalne rozciągnięcie materiału powodujące zmianę rozmiaru stroju,
nie stanowią wad fizycznych stroju pływackiego, a jedynie są normalnym następstwem jego prawidłowego
używania oraz konsekwencją wykorzystanych materiałów i zastosowanych technologii oraz ścisłego dopasowania do ciała, których kluczowym celem jest zapewnienie użytkującemu poprawę osiąganych wyników
sportowych.
Jednocześnie wskazujemy, że w celu zapewnienia długotrwałego używania stroju oraz jak najdłuższego
zachowania jego właściwości, należy w trakcie używania postępować ściśle według poniższych instrukcji:
1) zakładanie stroju w gumowych rękawiczkach, zwłaszcza nowego, według video dostępnego pod adresem:
https://goo.gl/cSdVPX
2) płukanie kostiumu po starcie pod bieżącą wodą beż użycia środków chemicznych
3) suszenie kostiumu w naturalnych warunkach bez użycia suszarek, kaloryfera itp.
4) nie wystawianie mokrego stroju w torbie lub innym pojemniku na działanie promieni słonecznych.
Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych instrukcji może spowodować oddalenie zgłaszanych reklamacji.
Niezależnie od powyższego, informujemy, że każda zgłoszona reklamacja będzie wnikliwie badana i rozpatrywana indywidulanie, z uwzględnieniem powyższych uwag.

