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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

 

TRYBUNA SPORTOWA Z 

ZADASZENIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodna z normą PN EN 13200 
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I. OGÓLNY OPIS PRODUKTU  

Trybuna sportowa z zadaszeniem. Wykonana z profili stalowych ocynkowanych 

ogniowo. Ciągi komunikacyjne z krat pomostowych VEMA. Siedziska z tworzywa z 

wysokim oparciem.  

 

II. PRZEZNACZENIE 

Trybuna przeznaczona jest na obiekty zewnętrzne. 

 

III. UŻYTKOWANIE TRYBUN 

• Podczas użytkowania i eksploatacji trybun należy w nich okresowo sprawdzać 

i wszystkie mocowania w tym przede wszystkim mocowania krzesełek i krat 

pomostowych. 

• Zabrania się wspinania na konstrukcję trybuny. 

• Zabrania się demontażu trybuny w całości lub w częściach inaczej niż  

w obecności przedstawicieli producenta.  

• Siedziska czyścić przy pomocy ogólnie dostępnych środków do czyszczenia 

elementów z tworzyw sztucznych. 

 

IV. WARUNKI GWARANCJI 

• Dostawca udziela gwarancji na: konstrukcję trybuny – na okres 60  miesięcy 

od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury;  

• Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane 

bezpłatnie przez dostawcę lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.  

• Gwarancja nie są objęte: - czynności do wykonania których zobowiązany jest 

użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, 

utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. - 

uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą 

eksploatacją i konserwacją, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź 

osób trzecich (akty wandalizmu). 

• OBSŁUGA GWARANCYJNA. W przypadku wystąpienia wad  

w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie 
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58-200 Dzierżoniów tel. 695 763 350, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna 

reklamację i usunie wady.  

• OBSŁUGA POGWARANCYJNA. W przypadku wystąpienia wad  

w przedmiocie umowy po okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi 

pisemnie Dostawcę, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację  

i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego warunków naprawy, strony ustalają termin usunięcia wad. 

 


