GARANTİ BELGESİ
Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Satıcı Firmanın:

Ünvanı: Roboto Teknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Adresi: Piyale Paşa Bulvarı Perpa Ticaret Merkezi B Blok
Kat:5 No:287 Okmeydanı 34384 Şişli / İstanbul
Telefonu: 0212 220 65 77
Faks: 0212 220 23 63
E-posta: info@roboto.com.tr
Kaşe / İmza:

Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Malın
Cinsi: Çocuk Scooter
Markası/Modeli: Bird/birdie

Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla
yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının,
yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın garanti süresi içinde arızalandığı durumlarda;
Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis
istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden
itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın
garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda yada Garanti Belgesi ile alakalı çıkabilecek sorunlarda tüketici Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

birdie kontrol listesi
Çocuğunuz scooterı her kullandığında; kontrol kaybı, çarpışma veya düşme sonucu yaralanma riski
taşır. Bu riski azaltmak için scooterı güvenli bir şekilde kullanmayı öğretmek sizin
sorumluluğunuzdadır. Bu yüzden Kullanım Kılavuzu ve Hızlı Referans Kılavuzunu okumalı, bu
dokümanlardaki tüm talimat ve uyarıları; çocuğunuzun güvenliği ve scooterın zarar görmemesi için
dikkate almalısınız.

















Bu bir oyuncaktır ve 3 yaş ve üzeri maksimum 49 kg için uygundur.
Her sürüş öncesi tüm cıvataları kontrol edin ve gerekiyorsa sıkın.
Birdie’nin herhangi bir şekilde modifiye edilmesi garantisinin geçersiz kalmasına sebep olur.
Metal parçalar zaman içinde özellikle nemli ortamlara maruz kaldıklarında korozyona uğrayabilir.
Kurulum öncesi ufak parçalar içerir; bir yetişkin tarafından kurulum gereklidir.
Sürüş sırasında kask, lastik tabanlı ayakkabılar, bileklik, dirseklik ve dizlik içeren koruyucu
donanım giyilmelidir.
Çocuğunuzun araç kontrolünde rahat olmasını sağlamak için pratik yapmasına yardım edin.
Düşme ve çarpışma riskini azaltmak için her zaman dikkatli sürüş yapın.
Düzgün, taşla döşenmiş zeminlerde motorlu araçlardan uzak bir şekilde sürüş yapın. Sivri
tümseklerden, boşaltma ızgaralarından ve ani yüzey değişikliklerinden kaçının. Scooter aniden
durabilir.
Çocuğunuzun yokuş aşağı sürüş yapmasına veya 5 km/saat üzerinde hız yapmasına izin vermeyin.
Motorlu araç trafiğinin olduğu yol ve ortamlardan kaçının. Yerel trafik kural ve yönetmeliklerine
uyun. Yayalara dikkat edin.
Unutmayın, Birdie tek kişiliktir.
Çocuğunuzun gece sürüş yapmasına asla izin vermeyin.
Hava ve zemin koşulları konusunda dikkatli olun. Kumlu, pürüzlü, buzlu, ıslak veya düz olmayan
yüzeylerde sürüş yapmayın.
Yıpranmış ve kırık parçaları hemen değiştirin.
Sürekli kullanım sonucu fren ısınabilir. Frenleme sonrası dokunmayın.
Scooterın açılması, gidon yükseklik ayarları ve tekrar katlanması gibi ayarlar için yetişkinler
çocuklara destek olmalıdır.

Bütün bu uyarıların dikkate alınmamasından doğabilecek kazalarda/hasarlarda Roboto Teknoloji San.
ve Tic. Ltd. Şti. ve Bird Rides Inc. sorumlu tutulamaz.

