
Thule BringIt Garancia és a Thule Kiterjesztett Garancia leírása! 
 
A Thule a kiváló minőségű termékeit szigorú teszteknek veti alá, nagy figyelmet fordít a minőségre és a biztonságra. Ez teszi lehetővé, hogy extra garanciát vállaljon a 
termékek anyag és gyártás hibáira. A garancia két eleme a Thule BringIt Garancia és a Thule Kiterjesztett Garancia. 
 
Thule BringIt Garancia: 
 

 Vonatkozik a gyártási hiányosságokból és sérülésekből adódó hibákra. 
 Csak rendeltetésszerű használat mellett fellépő hibákra, sérülésekre, és színelváltozásokra lehet érvényesíteni, a vásárlás helyén, a vásárlás dátumától számított 2 

évig. 
 A Thule BringIt Garanciát kizárólag a terméket újonnan megvásárló vevő érvényesítheti. 
 A Thule BringIt Garancia számos előnyt biztosít a vásárló részére, azonban ezek a szabályok nem ütköznek az érvényben lévő jogszabályokkal. 

 
A Thule fentartja magának a jogot, hogy: 
 

 A Thule BringIt garanciális időn belül, a sérült terméket megjavítja. 
 A nem javítható terméket, garanciális időn belül kicseréljük. 
 Amennyiben nem tudjuk kicserélni a terméket, felajánlunk, hasonló értékű árucikket vagy vissza fizetjük az árát. 

 
Nem érvényes a Thule BringIt Garancia, ha sérülést nem rendeltetésszerű használat, túlterhelés, használati útmutatótól való eltérés okozza. A terméket, annak alkatrészeit, 
kiegészítőit nem a Thule által jóváhagyott módon használják. 
Nem terjed ki garancia arra az esetre sem, ha a Thule termékek helytelen, nem megfelelő használata kárt okoz a felhasználó járművében, elektronikus eszközeiben, esetleg 
más személyben vagy más tulajdonában.  
 
Thule Kiterjesztet Garancia: 
 

 Azokra a termékekre vonatkozik, amiket a Thule gyárt vagy Thule márkanév alatt kerülnek forgalomba. 
 A Thule Kiterjesztett Garanciát kizárólag a terméket újonnan megvásárló vevő érvényesítheti. 
 A garancia a vásárlás napjától indul. 
 A garancia termékenként eltérő, kiterjed az anyag vagy gyártási hibákból eredő problémákra. 

 
Az alábbi táblázatban megtekinthető, hogy melyik termékre, milyen garanciális idő vonatkozik (Thule BringIt Garancia plusz Thule Kiterjesztett Garancia). 
 

 
Thule termék kategória 2 év BringIt garancia Kiterjesztett garancia Teljes garanciális idő 

Szállító eszközök és csomagtartók       
kerékpár szállítók igen 3 év 5 év 
boksz-ok és kosarak igen 3 év 5 év 
csomagtartók igen 3 év 5 év 
Vizi sport eszközszállítók igen 3 év 5 év 
télisport eszközszállítók igen 3 év 5 év 
Sport és utazótáskák       
technikai hátizsákok igen 1 év 3 év 
bőröndök igen 3 év 5 év 
sporttáskák igen - 2 év 

kerékpáros táskák és csomagtartók igen 3 év 5 év 

télisport eszközök szállító táskák igen - 2 év 
kerékpárszállító bőröndök igen 3 év 5 év 
Táskák és tokok       
városi hátizsákok és oldaltáskák igen - 2 év 
laptop táskák és mappák igen - 2 év 
telefon és tablet tokok igen - 2 év 
fényképezőgép táskák és tokok igen - 2 év 

Szállítóeszközök gyerekeknek aktív 
sportoláshoz       
kerékpáros gyerekülések igen 3 év 5 év 

kerékpáros utánfutók és 
multifunkcionális hordozók igen 8 év vázgarancia 

2 év szövet / 10 év 
vázgarancia 

futó babakocsik és sport babakocsik igen 8 év vázgarancia 
2 év szövet / 10 év 
vázgarancia 

átalakító szettek igen - 2 év 
kiegészítők igen - 2 év 
gyermek háti hordozók igen 1 év 3 év 

Lakóautók és lakókocsi kiegészítők       

Minden termék kategórián belül igen - 2 év 
 

 
 
 
A garanciális korlátozások illetve kizárások okait a garanciális feltételek tartalmazzák. A Thule a garanciális időn belüli hibákat (anyag vagy gyártási hiba) a garanciális 
idő alatt megjavítja (költség felszámítás nélkül), vagy a terméket kicseréli. A rendezés módját a Thule határozza meg. 
 
Thule Kiterjesztett Garanciát kizáró okok: 
 
 Nem érvényes a garancia, ha sérülést nem rendeltetésszerű használat, túlterhelés, használati útmutatótól való eltérés okozza.  
 A terméket, annak alkatrészeit, kiegészítőit nem a Thule által jóváhagyott módon használják.  
 Nem terjed ki garancia arra az esetre sem, ha a Thule termékek helytelen, nem megfelelő használata kárt okoz a felhasználó járművében, elektronikus eszközeiben, 

esetleg más személyben vagy más tulajdonában.  
 Nem érvényes a kibővítet garancia azokra a sérülésekre, szakadásokra, amik a nem rendeltetésszerű használat miatt következnek be. 
 Nem terjed ki a garancia külső behatások esetén. 

 
A terméket garanciális ügyintézésre a vásárlás helyére kell vissza juttatni, a szállítás költsége a vevőt terheli! 
 
Kérdése esetén állunk rendelkezésére:  
 

Szerecz Autó KFT 
szereczauto@szereczauto.hu 

tel.: +3682/411-401, 411-403, 422-048 
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