
WARUNKI GWARANCJI DLA POJAZDÓW DLA DZIECI 

Jest to ustawowa gwarancja zgodna z obowiązującym prawem w Polsce. 

Odpowiedzialność Joy4kids jest ograniczona wyłącznie do kwoty wartości zakupu produktu.

Standardowy okres gwarancji Sprzedawcy/Importera/Producenta  za wady zabawek 
Joy4kids wynosi 24mc.

Producenci, zabawek gwarantują idealne funkcjonowanie produktu  przy właściwym 
użytkowaniu oraz poprawnym montażu za które odpowiedzialny jest Klient.

Wady materiałowe, konstrukcyjne lub wykonawcze zostaną usunięte bezpłatnie w okresie 
gwarancji za pośrednictwem serwisu części zamiennych Joy4kids .Odbywa się to poprzez 
naprawę* lub, jeśli zostanie to uznane za konieczne, poprzez wymianę produktu* (*lub jej 
elementu –części zamiennej).        Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu przez 
konsumenta i trwa 2 lata.

Roszczenie można dochodzić w ramach o gwarancji Joy4kids, jeśli posiadasz oryginalny 
dowód zakupu zawierający wyraźne oznaczenie nazwy produktu, daty i miejsca zakupu.

Joy4kids wyraźnie zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wadliwego produktu na własny 
koszt nadawcy. Adres Serwisu do odesłania lub doręczenia osobistego to : Biechów 26 , 
48-314 Pakosławice

Następujące przypadki są wyłączone z gwarancji Joy4kids:

- normalne zużycie (np. opony, koła, naklejki, itp. inne elementy ruchome np.przyciski/gałki)

- elementy eksploatacyjne ( np. bateria , bezpiecznik, silnik, moduł sterowia )

-  niewłaściwy montaż, wady wynikające z nieostrożnego obchodzenia się (w tym przypadki, 
niewłaściwe użytkowanie i celowe przeciążenie) 

-  wady lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania, przechowywania  lub 
niewłaściwego montażu produktu. 

- uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, 
bądź użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkowania

- zmiany koloru (odbarwienia) przy silnym nasłonecznieniu lub stosowaniu niewłaściwych 
środków chemicznych 

- naturalnego zużycia elementów będącego wynikiem eksploatacji 

- sytuacji, w której produkt nie został dostarczony do Serwisu w komplecie z oryginalnym 
dowodem zakupu 

- uszkodzeń powstałych w wyniku upadku, zalania itp.

- prób naprawy produktu lub jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wykonywanych przez 
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osoby trzecie, chyba że Sprzedawca udzielił wcześniejszej autoryzacji 

Żadne nieautoryzowane uzupełnienia i przebudowy lub inne modyfikacje przedmiotu nie 
mogą być dokonywane, a montaż musi być przeprowadzony zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami montażu.

Gwarancja Joy4kids jest ograniczona do korzystania z produktów tylko dla  prywatnych 
użytkowników końcowych. Zakupy frmowe  oraz wykorzystanie komercyjne (np. wynajem 
samochodów, place zabaw, działania promocyjne itp.) Oraz korzystanie z zabawkowych 
produktów zabawkowych w obiektach użyteczności publicznej (np. Przedszkolach itp.) Nie 
jest uwzględnione.

Standardowa procedura zgłoszenia w ramach gwarancji została opisana na stronie 
joy4kid.eu:

https://www.joy4kids.eu/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7

Adres Serwis Joy4kids : Biechów 26, 48-314 Pakosławice

Firma Joy4kids : 

Associate & Advisory Marcin Laska
Chabrowa 89/11
52-200 Wysoka
NIP: 7532172283
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