
 

Regulamin promocji „Mikołajkowy serwis amortyzatorów w rowerach Dartmoor-Bikes" 

 

1. Organizatorem promocji jest firma Spider Suspensions, mieszcząca się pod adresem ul. 1 Maja 

251, 41-710 Ruda Śląska. 

 

2. Promocja usługi serwisowej „Mikołajkowy serwis amortyzatorów w rowerach Dartmoor-Bikes” za 

kwotę 30,00 zł brutto dotyczy profesjonalnego serwisu jednej sztuki dowolnego amortyzatora 

rowerowego (amortyzator przedni lub amortyzator tylny) produkcji Fox, Marzocchi, Rock Shox, RST 

oraz Suntour. Kwota 30,00 zł obejmuje wymianę olejów i smarów oraz związaną z tym robociznę. 

 

3. Serwis amortyzatora za 30,00 zł jest dostępny tylko i wyłącznie, dla zarejestrowanych w Panelu 

klienta Velo (na stronie ssl.velo.pl) użytkowników rowerów Dartmoor. Promocja dotyczy tylko 

amortyzatorów Fox, Marzocchi, Rock Shox, RST oraz Suntour seryjnie zamontowanych w rowerach 

Dartmoor-Bikes, przez użytkowników, którzy zarejestrowali sie na stronie ssl.velo.pl Każdy 

zarejestrowany użytkownik roweru Dartmoor po zalogowaniu na swoje konto w Panelu klienta 

zobaczy baner informujący o promocji, który będzie umożliwiał wydrukowanie kuponu promocyjnego. 

 

4. W kwocie 30,00 zł za serwis, nie jest zawarty koszt części zamiennych, uszczelek oraz naklejek 

eksploatacyjnych. W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia wymiany tego typu części 

klient zostanie wcześniej o tym powiadomiony przez firmę przeprowadzającą serwis - Spider 

Suspensions 

 

5. Kwota 30,00 zł za serwis amortyzatora jest dostępna tylko dla zleceń pogwarancyjnych. 

 

6. Serwis amortyzatora jest przeprowadzony tylko za pomocą sprzętu, oryginalnych części i uszczelek 

dostępnych w serwisie Spider Suspensions. Ewentualny koszt uszczelniaczy uzależniony jest od 

danego sprzętu oraz stopnia jego zużycia. 

 

7. Serwis amortyzatora za kwotę 30,00 zł nie dotyczy jego przeprowadzenia na powierzonych przez 

Klienta olejach, smarach, częściach oraz uszczelkach.  

 

8. Promocja „Mikołajkowy serwis amortyzatorów w rowerach Dartmoor-Bikes” trwa od 4 grudnia do 15 

grudnia 2017 roku. 

 

9. Aby wziąć udział w promocji „Mikołajkowy serwis amortyzatorów w rowerach Dartmoor-Bikes” 

należy pobrać i wydrukować z Panelu klienta Velo (na stronie ssl.velo.pl) kupon promocyjny oraz 

dokonać zlecenia RMA na stronie www.spidersuspensions.com, na każdy amortyzator z osobna (1 

amortyzator = 1 zlecenie RMA / 4 amortyzatory = 4 zlecenia RMA). Zakładając zlecenie RMA proszę 

zaznaczyć opcję „Mikołajkowy serwis amortyzatorów w rowerach Dartmoor-Bikes”.  

 

10. W przypadku dokonania zlecenia RMA i zaznaczenia opcji „inne”, obowiązuje standardowy cennik, 

dostępny na naszej stronie www.spidersuspensions.com 

 

11. Sprzęty (amortyzatory przednie i/lub tylne) wraz z wydrukowanym z Panelu klienta Velo kuponem 

promocyjnym oraz zleceniem RMA ze strony Spider Suspensions należy dostarczyć w terminie od 4 

grudnia do 18 grudnia 2017 roku, do siedziby firmy Spider Suspensions, mieszczącej się przy ul. 1 

Maja 251, 41-710 Ruda Śląska. 

 

12. Termin realizacji pojedynczego zlecenia RMA, wynosi od 5 do 10 dni roboczych. W przypadku 

braku dostępności u dystrybutora części niezbędnych do naprawy, czas może się wydłużyć. 

 

http://www.spidersuspensions.com/
http://www.spidersuspensions.com/


13. W przypadku zleceń wysyłkowych, doliczana jest kwota wysyłki zwrotnej, równa 20,00 zł dla 

paczek do 5 kg, a dla przesyłek od 6 do 30 kg kwota ta wynosi 35,00 zł. 

 

14. W przypadku dostarczenia całego roweru do serwisu, naliczana jest opłata za zdemontowanie i 

ponowne montowanie każdego z osobna amortyzatora w kwocie 20 zł za sztukę. 

 

15. Do serwisu przyjmujemy sprzęt wyłącznie czysty. W przypadku dostarczenia brudnego sprzętu, 

zostanie naliczona opłata za mycie, w kwocie 25 zł za sztukę. 

 

16. Oferty promocyjne i rabaty (w tym rabaty dla firm) nie łączą się. 

 

17. Serwisy są wykonywane wg kolejności napływania zleceń. 

 

18. Aby odebrać rower/amortyzator należy opłacić fakturę proformę którą klient otrzymuje po 

zakończeniu przeglądu. 

 

19. Chcesz dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń: tel. 513 323 323, spidersuspensions@gmail.com 

 

20. Użytkownik niezarejestrowany w Panelu klienta Velo, a chcący skorzystać z promocji, może 

zarejestrować zakupiony rower Dartmoor zgodnie z informacją przedstawioną na stronie ssl.velo.pl 

oraz w karcie gwarancyjnej. 
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