Garantie- en onderhoudsvoorwaarden.
Om een lange levensduur van uw frame te garanderen zult u de volgende
onderhoudsvoorwaarden in acht moeten nemen.

1. De zadelpen moet in ieder geval minstens acht centimeter in de zitbuis bevestigd worden.
Ook wanneer de zadelpen bevestigd wordt met een reduceerhuls zal acht centimeter
insteekdiepte aangehouden moeten worden.

De zadelpen dient minstens één keer in de vier maanden uitgebouwd, gereinigd en opnieuw
licht ingevet moeten worden. Vooral in combinatie met een aluminium zadel pen is dit erg
van belang om vast corroderen in het frame te voorkomen.

2. Het frame mag nooit met een hogedrukreiniger schoongemaakt worden. Wanneer er water
of condens het frame binnen dringt moet het frame met uitgebouwde zadelpen

ondersteboven in een droge ruimte geplaatst worden.

3. Het lakwerk op zich is een slijtdeel en valt niet onder de garantie, tenzij het niet op de

juiste manier is aangebracht. In dit geval zal het lakwerk opnieuw overgedaan worden. Het
frame moet regelmatig op corrosie en beschadigingen gecontroleerd worden. Om

corrosievorming tegen te gaan is het van groot belang dat het frame goed beschermd wordt
tegen o.a. kettinginslag, kabels die schuren en andere onderdelen die het lakwerk kunnen
beschadigen. Indien er toch beschadigingen zijn ontstaan zullen deze behandeld moeten
worden met een daarvoor geschikte lak of corrosie beschermend middel.
De volgende punten zijn niet gedekt onder deze garantie:
-Schade veroorzaakt door valpartijen, zoals deuken, scheuren of gebogen buizen die een

directe consequentie zijn van de impact.

-Schade veroorzaakt door onachtzaamheid, zoals corrosie wat is ontstaan door krassen of
steenslag welke niet behandeld zijn.

-Schade veroorzaakt door de ketting, zoals ketting inslag, het zogenaamde “chainsuck” en
een verbogen derailleurhanger.

-Schade veroorzaakt door voorvork, stuur of remhandels die in aanraking komen met het
frame.

Houdt u er rekening mee dat kosten voor het af- en opbouwen van het frame alsmede alle

eventueel bijkomende verzendkosten niet worden vergoed door Engelaar custom made.

