
 
 

 
 

 

GARANTIJA 

 
 

Ši garantija skirta KETTLER, NORDICTRACK, PROFORM, TOORX ir EVERFIT prekinių ženklų 
treniruokliams ir kitai sporto įrangai. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso  pardavimo/perdavimo datos, jeigu sutartis 
nenumato kitaip. Oficialus šių prekinių ženklų atstovas Lietuvoje UAB SKORPIONO TAKAS garantinį ir pogarantinį 
aptanavimą atlieka tik savo atstovaujamose teritorijose - Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Taip pat įmonė pasilieka teisę 
atsisakyti  taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) nesilaikoma prietaiso naudojimo 
instrukcijos. 

 
Įsigijus treniruoklį, rekomenduojame, kad surinkimo ir pirminio paleidimo paslaugas atliktų įgaliotas serviso 

atstovas UAB „Skorpiono takas“, tel. nr.  +370 600 08101 (įkainiai nurodyti lentelėje Nr. 2) 
 
 
Garantijos sąlygos: 

 

 Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti ir pirkimo dokumentą (kasos  
kvitą, sąskaitą faktūrą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas.To nepadarius, garantijos 
sąlygos negalioja. 

 Sugedus treniruokliui ar kitai prekei, kuri yra sunki ir sveria daugiau kaip 10 kg, meistras techninei apžiūrai 
atvyksta į pirkėjo namus ar kitą nurodytą vietą, kurioje randasi treniruoklis. Visas kitas prekes garantiniam 
aptarnavimui Pirkėjas pristato pats į garantinį centrą, kuris yra įsikūręs adresu Nemuno g. 79-5, Panevėžys, 
nebent sutarta kitaip. 

 Prietaisas turi būti pristatytas į garantinį centrą arba perduotas kurjeriui saugų transportavimą užtikrinančioje 
pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, 
padarytus prietaiso transportavimo metu; 

 Gamintojo suteikiama garantija įrangai yra 12 mėn., įsigaliojanti nuo datos, nurodytos pirkimo dokumente; 
 Treniruoklio garantija taikoma tik pirminiam treniruoklio pirkėjui ir yra neperleidžiama kitam juridiniam ar 

fiziniam asmeniui. 
 Visi KETTLER, NORDICTRACK, PROFORM, TOORX ir EVERFIT treniruokliai yra skirti tik asmeniniam, 

buitiniam naudojimui ir nėra tinkami komerciniam, profesionaliam ir intensyviam apkrovimui. 
 Nemokamas garantinis aptarnavimas taikomas 12 mėn nuo įrangos pirkimo dienos. Nemokamas garantinis 

aptarnavimas tai: detalės, meistro atvykimas į bet kurį Lietuvos miestą, meistro darbo valandos. 
 Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas 

aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą arba meistro atvykimo į vietą, 
gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita; 

 Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai tik tuo atveju, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant prekę jos 
garantijos laikotarpiu, neįmanoma pašalinti; 

 Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį pirminės garantijos terminą. 
 Garantija už Lietuvos, Latvijos ar Estijos teritorijos ribų yra netaikoma.  

 
 
 
Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais: 

 
 Garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms treniruoklio dalims, kaip pvz.: bėgimo takelio juosta, sukimo 

diržas, baterijos, stabdžių pagalvėlės ir amortizatoriai ir kt. 
 Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai, dideli oro 

temperatūros bei drėgmės svyravimai), gyvūnų, netinkamų eksploatavimo sąlygų, naudotojo tyčios ar  
neatsargumo; 

 Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių ir svyravimų, elektros tinklų sutrikimų; 
 Pažeidimams, atsiradusiems dėl pašalinių daiktų, patekusių į prietaiso vidų: smėlio, skysčio (korozija, 

oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; 
 Kosmetiniams, paviršiniams subraižymams ir kitokiems apgadinimams, kurie neturi visiškai jokios įtakos 

treniruoklio veikimo ir naudojimo funkcijoms.  
 Jei treniruoklis buvo laikomas ne vidaus sąlygomis, drėgnoje, dulkėtoje patalpoje ar lauke, garaže, terasoje, 

pavėsinėje ar kt. patalpoje su temperatūrų svyravimais. 
 Pažeidimams, atsiradusiems po įsigijimo prietaisui nukritus, jį sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai 



 
 

 
 

prietaisą gabena pats klientas; 
 
 

 Jei atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo. 
 Jei prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas; 
 Jei prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, jo ardymo. 
 Jei gedimus sukėlė įrenginio eksploatacijos metu naudoti neoriginalūs įrenginio vartojimo reikmenys, 

priedai, bet kokie kiti įrenginio veikimui užtikrinti naudoti neoriginalūs produktai; 
 Jei yra pažeisti prekės garantiniai lipdukai, lipdukai su serijiniu numeriu; 
 Jei įrenginys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, buvo naudotas komercinei veiklai 

vykdyti; 
 Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, valymo priemones, kurie nėra 

rekomenduojami gamintojo ir nenurodyti prekės instrukcijoje. 
 Jei prietaisas nebuvo išjunginėjamas kaskart, baigus jį naudoti. 
 Jei buvo nesilaikyta prekės eksploatavimo instrukcijos. 
 Jei Prekė buvo išgabenta į kitą šalį, kuri nepatenka į įmonės atstovaujamas teritorijas (Lietuva, Latvija, Estija). 
 Mokesčiui, kuris buvo sumokėtas už prekės transportavimą, serviso tarnybos atvykimą ir darbą. 

 
 
 
Lentelė nr.1 Serviso paslaugų kainos (Eur, su PVM) 
 

Meistro darbo 1val įkainis 50 Eur 
Meistro atvykimas atstumu nuo serviso centro:  
Iki 100 km 30 Eur 
Iki 200 km 50 Eur 
Iki 300 km 70 Eur 
 
 
 
Lentelė nr.2 Treniruoklių surinkimo ir pirminio paleidimo įkainiai (Eur, su PVM) 
 
Bėgimo takelio surinkimas - 100 EUR 
Elipsinio treniruoklio surinkimas - 90 EUR 
Dviračio treniruoklio surinkimas - 80 EUR 
Irklavimo treniruoklio surinkimas - 80EUR 
Jėgos staklių surinkimas - 150 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


