
Dzieciêcy fotelik samochodowy
dla grupy wiekowej „1"
(9 - 18 kg)

Viaggio1 Duo-Fix



SEMI-UNIVERSAL Classe A CATEGORY 9-18Kg Y

Viaggio1 Duo-Fix
+

Isofix Base 0+1

Viaggio1 Duo-Fix

UNIVERSAL CATEGORY9-18Kg Y

Fotelik VIAGGIO 1 DUO-FIX zamontowany w samochodzie
za pomoc¹ 3-punktowych pasów bezpieczeñstwa.

Fotelik VIAGGIO 1 DUO-FIX zabezpieczony dodatkowo
w samochodzie za pomoc¹ systemu isofix. Przeczytaj instrukcjê
obs³ugi bazy „isofix 0+1" aby poznaæ procedury jej monta¿u.
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Dziêkujemy za wybór produktu Peg Perego.

Firma Peg Perego posiada certyfikat ISO 9001

Charakterystyka produktu
Fotelik samochodowy, grupa 1, kategoria „Universal”
* Fotelik Viaggio 1 Duo-Fix spe³nia europejsk¹ normê UN/ECE R44/04 dla dzieci o wadze 

9-18 kg (od ok. 9 miesi¹ca do ok. 4 roku ¿ycia).
* Mo¿na go zainstalowaæ w wiêkszoœci samochodów.
* Fotelik mo¿e byæ poprawnie zamontowany w samochodach, których instrukcja obs³ugi 

podaje, ¿e s¹ one zgodne z systemem „Universal” dla grupy 1.
* Fotelik zosta³ sklasyfikowany jako „Universal” zgodnie z kryteriami zaostrzonymi w 

stosunku do poprzednich modeli nie posiadaj¹cych tego oznaczenia.
* Fotelik mo¿e byæ u¿ywany wy³¹cznie w zatwierdzonych samochodach wyposa¿onych 

w statyczne lub bezw³adnoœciowe 3-punktowe pasy bezpieczeñstwa, zgodne z unijn¹ 
norm¹ UN/ECE nr 16 lub równowa¿nym rozporz¹dzeniem.

* Fotelika nie mo¿na mocowaæ za pomoc¹ 2-puntowych lub biodrowych pasów 
bezpieczeñstwa.

Fotelik samochodowy, grupa 1 klasa A, kategoria „Semi-Universal” z baz¹ isofix 0+1
* Fotelik spe³nia europejskie normy UN/ECE R44/04 dla dzieci o wadze 9-18 kg

(od ok. 9 miesi¹ca do ok. 4 roku ¿ycia).
* U¿ywanie fotelika razem z baz¹ isofix zwiêksza bezpieczeñstwo przewo¿onego w nim 

dziecka.
* Zawsze sprawdzaj, czy mocowanie bazy isofix zosta³o prawid³owo po³¹czone z 

mechanizmami isofix znajduj¹cymi siê w samochodzie. SprawdŸ listê samochodów 
posiadaj¹cych ten system lub spytaj dystrybutora marki Twojego samochodu.

WA¯NE!
* Viaggio 1 Duo-Fix musi byæ montowane przodem do normalnego kierunku jazdy.
* Nie montuj tego fotelika na siedzeniach, które s¹ usytuowane bokiem lub ty³em do 

kierunku jazdy.
* Zalecamy monta¿ fotelika na tylnym siedzeniu po przeciwnej stronie ni¿ fotel 

kierowcy.
* Je¿eli fotelik ma byæ zamontowany na przednim siedzeniu, umieœæ go tak daleko od 

deski rozdzielczej jak to tylko mo¿liwe.
* Produkt ten posiada w³asny numer seryjny.
* W przypadku problemów z zamontowaniem fotelika Viaggio 1 Duo-Fix 

w samochodzie, unieœ lub wyjmij z fotela zag³ówki.
* Je¿eli samochód ma schowki w pod³odze, w miejscu gdzie powinna staæ noga - 

otwórz schowek, wyjmij z niego przewo¿one przedmioty i wtedy zamontuj bazê.



UWAGA ! 
Przeczytaj uwa¿nie instrukcjê obs³ugi przed rozpoczêciem u¿ytkowania fotelika. 
Stosowanie siê do podanych w niej zaleceñ i wskazówek zapobiegnie powstaniu 
niebezpiecznych dla dziecka sytuacji.
* obs³ug¹ i monta¿em fotelika mog¹ zajmowaæ siê wy³¹cznie osoby doros³e.
* Procedury monta¿u i obs³ugi musz¹ byæ wykonywane bez siedz¹cego w foteliku 

dziecka.
* Podczas jazdy samochodem nigdy nie trzymaj dziecka w ramionach lub na kolanach, 

zawsze sadzaj je w foteliku. W przypadku nag³ego hamowania, nawet przy niewielkich 
prêdkoœciach, dziecko wypadnie Tobie z r¹k.

* Nie wk³adaj palców w mechanizmy fotelika.
* Podczas podró¿y zwracaj szczególn¹ uwagê by baga¿ lub inne przedmioty nie zrani³y 

dziecka podczas nag³ego hamowania lub wypadku.
* Nie stosuj innych metod instalacji ni¿ podane w instrukcji gdy¿ mo¿e to skutkowaæ 

oderwaniem siê fotelika od siedziska samochodowego.
* Zawsze upewniaj siê, ¿e 3-punktowe pasy bezpieczeñstwa s¹ mocno napiête i nie s¹ 

poskrêcane. Nale¿y je wymieniæ je¿eli uleg³y znacznym obci¹¿eniom spowodowanych 
wypadkiem.

* Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki, obserwuj je nawet podczas drzemki.
* Nigdy nie wyjmuj dziecka z fotelika podczas jazdy samochodem.
* Upewniaj siê czy fotelik nie jest blokowany przez ruchome czêœci siedzenia 

samochodowego lub przez drzwi.
* Wyreguluj poprawnie d³ugoœæ i napiêcie pasów w foteliku tak by nie by³y one zbyt 

napiête, a dziecku podró¿owa³o siê wygodnie. Sprawdzaj czy pasy nie s¹ skrêcone i czy 
dziecko ich nie rozpiê³o.

* Fotelik nie jest przeznaczony do spania przez d³u¿szy czas.
* Nie pozostawiaj fotelika w samochodzie wystawionym na d³ugotrwa³e oddzia³ywanie 

promieni s³onecznych - niektóre elementy fotelika mog¹ siê zbyt nagrzaæ i oparzyæ 
delikatn¹ skórê dziecka. Zawsze sprawdzaj fotelik zanim posadzisz w nim dziecko.

* Nie u¿ywaj fotelika bez jego fabrycznej tapicerki, nie mo¿e byæ ona wymieniona na inn¹, 
niedopuszczona przez producenta, poniewa¿ jest jego integraln¹ czêœci¹ i systemu 
bezpieczeñstwa.

* Nie u¿ywaj fotelika bez ochraniaczy na pasach, które s¹ integraln¹ czêœci¹ fotelika 
i systemu bezpieczeñstwa.

* Nie usuwaj z fotelika ¿adnych naklejek ani wszywek, gdy¿ mog³oby to oznaczaæ, ¿e jest 
on niezgodny z normami.

* Nie u¿ywaj fotelika jeœli nosi on oznaki uszkodzenia lub brakuje w nim jakiegoœ 
elementu, lub pochodzi z tzw. drugiej rêki, lub bra³ udzia³ w wypadku, który móg³ 
spowodowaæ uszkodzenie jego stryktury.

* Nie modyfikuj produktu.
* Aby dokonaæ napraw lub dokupiæ brakuj¹cy element skontaktuj siê z serwisem firmy 

Akord.
* Fotelik musi byæ zawsze przypiêty pasami, nawet gdy nie przewozisz w nim dziecka. 

Podczas nag³ego hamowania lub wypadku mo¿e on zraniæ przebywaj¹ce w samochodzie 
osoby.

* Nie u¿ywaj fotelika po up³ywie 5 lat od daty produkcji - naturalne starzenie siê 
niektórych elementów mo¿e spowodowaæ ,¿e nie bêdzie on spe³niaæ wymaganych norm.

* Nie u¿ywaj nie zatwierdzonych przez producenta akcesoriów.



INSTRUKCJA OBS£UGI 
Kategoria „UNIVERSAL”

Monta¿ fotelika za pomoc¹ pasów bezpieczeñstwa.
1. Umieœæ fotelik na siedzeniu przodem do normalnego kierunku jazdy zgodnie z rys. 

Fotelik wyposa¿ony jest we w³asn¹, fabryczn¹ bazê zabezpieczaj¹c¹. Nie usuwaj tej bazy 
jeœli montujesz fotelik w samochodzie za pomoc¹ pasów bezpieczeñstwa!

2. Aby u³atwiæ monta¿ pasów w tylnej czêœci fotelika konieczne jest opuszczenie jego 
siedziska do najni¿szej pozycji za pomoc¹ pokazanej na rysunku dŸwigni.

3. Prze³ó¿ pas bezpieczeñstwa przez szczelinê miêdzy ram¹ a skorup¹ fotelika.
4. Biodrowa czêœæ pasa musi byæ prze³o¿ona przez zaczep oznaczony czerwonym 

kolorem, znajduj¹cy siê w dolnej czêœci skorupy fotelika. Zapnij pas upewniaj¹c siê, ¿e 
wskoczy³ na swoje miejsce.

5. Rysunek pokazuje fotelik zapiêty w samochodzie.
6. Aby zakoñczyæ procedurê zabezpieczaj¹c¹, u¿yj elementu Steady Fix. Otwórz pokazany 

na rysunku klips i prze³ó¿ przez niego ukoœny element pasów upewniaj¹c siê, ¿e jest on 
napiêty i nie poskrêcany (rys.a). Zamknij klips (rys.b).

7. Upewnij siê, ¿e biodrowy element pasów przechodzi przez zaczep oznaczony 
czerwonym kolorem i naci¹gnij go.

8. WA¯NE: chwyæ koñcówkê pasa bezpieczeñstwa i poci¹gnij mocno w górê, aby 
przybli¿yæ fotelik do siedziska w samochodzie tak bardzo jak to tylko mo¿liwe. 
Po zakoñczeniu monta¿u, mo¿liwe jest umieszczenie siedziska fotelika w poprzedniej 
pozycji (rys.2).

INSTRUKCJA OBS£UGI
Kategoria „SEMI-UNIVERSAL”

Monta¿ fotelika za pomoc¹ bazy isofix 0+1.
Zanim po³¹czysz foteli z baz¹ zamontuj bazê isofix 0+1 w samochodzie zgodnie z jej 
instrukcj¹ obs³ugi.
9. Je¿eli baza isofix jest ju¿ zamontowana w samochodzie upewnij siê, ¿e mechanizmy 

zosta³y przed³u¿one do ich maksymalnej d³ugoœci.
10. Usuñ z fotelika do³¹czon¹ do niego fabryczna bazê za pomoc¹ specjalnych 

prze³¹czników, przesuwaj¹c je zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strza³kê A.
11. Rysunek pokazuje fotelik wpiêty z bazê oraz punkty mocowania podstawy w miejscu 

najbli¿szym siedzisku w samochodzie (strza³ka A). Dociskaj przedni¹ czêœæ fotelika do 
momentu a¿ zadzia³aj¹ blokady w bazie (strza³ka B).

12. WA¯NE: je¿eli 2 pokazane na rysunku sygnalizatory w bazie zmieni³y kolor 
z czerwonego na zielony oznacza to, ¿e fotelik zosta³ prawid³owo wpiêty w bazê.

13. Poci¹gnij uchwyt w bazie (strza³ka A) i wciskaj bazê z fotelikiem tak daleko jak to 
tylko mo¿liwe (strza³ka B).
WA¯NE: istnieje mo¿liwoœæ sprawdzenia czy baza isofix zosta³a prawid³owo 
umieszczona na fotelu samochodowym patrz¹c na sygnalizatory na uchwycie. OK 
(kolor zielony) oznacza,¿e pozycja jest prawid³owa. NO (kolor czerwony) oznacza, ¿e 
pozycja jest nieprawid³owa i ca³a procedura monta¿u musi zostaæ powtórzona do 
momentu a¿ na sygnalizatorach na uchwycie pojawi siê kolor zielony.
WA¯NE: Po zakoñczeniu procedury ,dla upewnienia siê, przesuñ bazê by sprawdziæ 
czy oba mechanizmy isofix s¹ prawid³owo za³¹czone.



Jak umieœciæ dziecko w foteliku.
14. Zanim umieœcisz dziecko w foteliku, rozepnij pasy wciskaj¹c czerwony przycisk 

w klamrze.
15. Umieœæ sprz¹czki pasów bezpieczeñstwa w elastycznych paskach znajduj¹cych siê po 

obu stronach fotelika.
16. PosadŸ dziecko w foteliku i zgodnie z rysunkiem na³ó¿ na jego ramiona pasy 

bezpieczeñstwa.
17. Po³¹cz ze sob¹ sprz¹czki pasów naramiennych (strza³ka A) i wsuwaj je w klamrê 

znajduj¹c¹ siê przy czêœci krokowej pasa (strza³ka B) do momentu a¿ zadzia³aj¹ 
blokady - us³yszysz klikniêcie.

18. Rysunek pokazuje dziecko siedz¹ce w foteliku zabezpieczone prawid³owo za³o¿onymi 
pasami bezpieczeñstwa.

19. Aby zakoñczyæ procedurê, naci¹gnij pasy dziecku i poci¹gnij ku sobie centralny pasek 
zgodnie z rysunkiem upewniaj¹c siê, ¿e pasy nie s¹ napiête zbyt mocno.

      WA¯NE: pozostaw dziecku jak najmniejsz¹ iloœæ miejsca (najlepiej, gdy miêdzy 
pas a klatkê piersiow¹ mo¿na wcisn¹æ jedynie palec).

20. Aby zwolniæ pasy (poluzowaæ je) naciskaj przycisk znajduj¹cy siê w centralnym 
miejscu fotelika ci¹gn¹c jednoczeœnie pasy do siebie.

* Fotelik wyposa¿ony jest we wk³adkê redukcyjn¹. Mo¿na j¹ stosowaæ w pierwszym 
etapie u¿ytkowania (gdy dziecko jest ma³e i kiedy pasy montowane s¹ na pierwszym 
poziomie. Gdy dziecko podroœnie konieczne jest usuniêcie wk³adki.

21. W celu usuniêcia wk³adki, wyci¹gnij j¹ z otworów na pasy w jej górnej czêœci 
i po bokach.

Jak regulowaæ wysokoœæ wpiêcia naramiennych czêœci pasów
Gdy dziecko roœnie,konieczna jest regulacja wysokoœci wpiêcia pasów, aby dostosowaæ j¹ 
do wielkoœci dziecka. Istnieje mo¿liwoœæ wpiêcia pasów na 4 ró¿nych wysokoœciach. Aby 
zmieniæ wysokoœæ wpiêcia pasów nale¿y:
22. uwolniæ koñcówki pasów z metalowego zaczepu znajduj¹cego siê pod siedziskiem 

fotelika.
23. Aby u³atwiæ sobie przeci¹ganie pasów, poluzuj 2 nak³adki zabezpieczaj¹ce naramienne 

elementy pasów w tylnej czêœci skorupy fotelika (strza³ka B) jednoczeœnie przeci¹gaj¹c 
je przez otwory w oparciu fotelika i wyci¹gaj¹c pasy do przodu (strza³ka C).

24. Zmieñ po³o¿enie pasów na wy¿sze, najbardziej odpowiednie wzglêdem wielkoœci 
dziecka (strza³ka D).

25. Aby poprawnie zabezpieczyæ pas na wy¿szej pozycji, prze³ó¿ jego koñcówkê przez 
otwór w tapicerce i skorupie fotelika oraz zaczep nak³adkê zabezpieczaj¹c¹ po 
zewnêtrznej stronie skorupy.

26. Przy poprawnie dobranej wysokoœci pasów barki dziecka znajduj¹ siê nieco poni¿ej 
punktu, z którego wychodz¹ pasy.

27. WA¯NE: pasy nie powinny byæ zamontowane zbyt wysoko ani zbyt nisko 
w stosunku do wielkoœci dziecka(po³o¿enia jego barków).

28. Siedzisko fotelika Viaggio 1 Duo-Fix posiada czterostopniow¹ regulacjê po³o¿enia 
niezale¿nie od tego, czy jest on zamontowany na fotelu w samochodzie za pomoc¹ 
pasów bezpieczeñstwa (na fabrycznej bazie) czy bazy isofix 0+1. Aby zmieniæ 
po³o¿enie siedziska, naciskaj zaznaczon¹ strza³k¹ A dŸwigniê i ci¹gnij j¹ do siebie 
ustawiaj¹c jednoczeœnie siedzisko w wybranej pozycji (strza³ka B).



* Aby wypi¹æ fotelik Viaggio 1 Duo-Fix z bazy isofix 0+1, przesuñ przyciski w sposób 
okreœlony w punkcie 10 instrukcji obs³ugi.

Jak zdj¹æ tapicerkê z fotelika.
* Usuñ wk³adkê jeœli jest zamontowana ( pkt 21)
* roz³¹cz pasy (pkt 14)
* uwolnij nak³adki zabezpieczaj¹ce pasy w tylnej czêœci skorupy fotelika (pkt. 23b)

29. Uwolnij pasy z ochraniaczy.
30. Uwolnij zaczep pasa krokowego (strza³ka A), przeci¹gnij go przez szczelinê w skorupie 

fotelika i wysuñ z ochraniacza (strza³ka B).
31. Usuñ tapicerkê z fotelika.

Czyszczenie tapicerki.
* Kurz usuwaj z tapicerki szczotk¹.
* Tapicerkê mo¿na praæ w pralce w temperaturze maksymalnej 30°C z programem dla 

delikatnego prania i krótkiego cyklu wirowania.
* Nie u¿ywaj chlorowych wybielaczy.
* Nie prasuj.
* Nie czyœæ chemicznie.
* Nie usuwaj plam rozpuszczalnikami ani odplamiaczami.
* Nie susz w suszarkach.

Jak ponownie za³o¿yæ tapicerkê na fotelik Viaggio 1 Duo-Fix.
32. Umieœæ pasy w otworach po obu stronach fotelika od spodu.
33. Umieœæ koñcówkê pasa krokowego w ochraniaczu (strza³ka A)
34. Prze³ó¿ nak³adkê pasa krokowego przez szczelinê w skorupie fotelika i zabezpiecz j¹ na 

zewn¹trz.
35. Zepnij klamrê z pasem krokowym.

* Na³ó¿ tapicerkê.
* Na³ó¿ ochraniacze na pasy naramienne.
* Zepnij pasy (pkt 17).

WA¯NE: pasy nie mog¹ byæ skrêcone.
* Umieœæ pasy na odpowiedniej wysokoœci (pkt 24).

36. Za³ó¿ koñcówki pasów na metalowy zaczep znajduj¹cy siê pod siedziskiem fotelika 
* Na koniec, prze³ó¿ nak³adki naramiennych pasów przez szczeliny w skorupie fotelika 

i zaczep je na zewn¹trz skorupy (pkt 25).
* Je¿eli dziecko jest jeszcze ma³e na³ó¿ wk³adkê.

Numer seryjny
37. Nazwê produktu,datê produkcji i numer seryjny fotelika mo¿na znaleŸæ na siedzisku 

pod tapicerk¹.
38. Etykieta dopuszczaj¹ca fotelik znajduje siê na jego oparciu.
39. Miejsce umieszczenia daty produkcji pasów.

Informacje te s¹ wymagane podczas sk³adania ewentualnych reklamacji.

30°



Czyszczenie produktu.
* Produkt nie wymaga zbyt wielu zabiegów, czyszczeniem i konserwacj¹ mog¹ zajmowaæ 

siê wy³¹cznie osoby doros³e.
* Utrzymuj wszystkie ruchome mechanizmy w czystoœci, w razie koniecznoœci przesmaruj 

je lekkim olejem lub silikonem w spray`u.
* Okresowo przemywaj plastikowe elementy wilgotn¹ œcierk¹, nie u¿ywaj 

rozpuszczalników oraz innych podobnych œrodków.
* Kurz z tapicerki usuwaj szczotk¹.
* Do czyszczenia elementów wykonanych ze styropianu nie u¿ywaj rozpuszczalników oraz 

innych œrodków chemicznych.
* Chroñ produkt przed czynnikami atmosferycznymi: wilgoci¹, deszczem oraz œniegiem. 

D³ugotrwa³e wystawianie produktu na dzia³anie promieni s³onecznych mo¿e spowodowaæ 
utratê intensywnoœci kolorów wielu jego elementów.

* Przechowuj produkt w suchym pomieszczeniu.

Jak czytaæ etykietê dopuszczaj¹c¹.
* Rozdzia³ ten t³umaczy jak interpretowaæ informacje zawarte na etykiecie (pomarañczowa 

naklejka).
* Etykieta jest podwójna poniewa¿ fotelik jest dopuszczony do zainstalowania 

w samochodzie na 2 sposoby:
- za pomoc¹ systemu ISOFIX (termin SEMI-UNIVERSAL klasa A oznacza, ¿e jest on 
kompatybilny z mechanizmami isofix znajduj¹cymi siê w samochodzie);
- za pomoc¹ statecznych lub bezw³adnoœciowych 3-punktowych pasów bezpieczeñstwa 
(termin UNIVERSAL oznacza kompatybilnoœæ fotelika z pasami tego typu).

* Litery w górnej czêœci etykiety okreœlaj¹ nazwê producenta i nazwê produktu.
* Litera E w kó³ku oznacza europejsk¹ homologacjê, a numer oznacza kraj, który j¹ wyda³ 

(1: Niemcy, 2: Francja, 3: W³ochy, 4: Holandia, 11: Wielka Brytania, 24: Irlandia).
* Numer dopuszczaj¹cy: jeœli rozpoczyna siê od 04 oznacza to czwart¹, ostatni¹ zmianê 

(obecnie obowi¹zuj¹cego) rozporz¹dzenia R44.
* Obowi¹zuj¹ca norma: UN/ECE R44/04.
* Ka¿dy fotelik posiada swój w³asny numer seryjny.

SERWIS:
Firma Akord, wy³¹czny dystrybutor produktów Peg Perego w Polsce, prowadzi serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny obejmuj¹cy wszystkie sprzedane za jej poœrednictwem 
produkty. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia jakiegokolwiek elementu, prosimy 
o kontakt z nami:
tel: (+48)61 867-69-29, 61 867-74-06
email: 

Firma Peg Perego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w oferowanych przez siebie produktach bez wczeœniejszego 
powiadamiania.

biuro@akord.poznan.pl

http://biuro@akord.poznan.pl


PRZEDSIÊBIORSTWO HANDLOWE

AKORD
TOMASZ SKRZYPCZAK
UL. MAGNOLIOWA 34

60-175 POZNAÑ
TEL./FAX (+48) 61 867-66-29

KARTA GWARANCYJNA NR ......................................................

NAZWA ARTYKU£U....................................................................

DATA SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ...........................................

PIECZ¥TKA SKLEPU

DOKONANE NAPRAWY GWARANCYJNE

L.P.
Data

zg³oszenia
Data

wykonania
Opis wykonanych czynnoœci

i wymienionych czêœci
Piecz¹tka

podpis



Warunki Gwarancji
1. Gwarant zapewnia Nabywcy dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu 

przy u¿ytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj¹ obs³ugi.
2. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej. Gwarancji udziela siê na okres 

12 miesiêcy od daty sprzeda¿y produktu, wprowadzonego do obrotu na terenie 
RP przez wy³¹cznego dystrybutora.

3. Ujawnione w tym czasie wady bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie do 14 dni od 
daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzeda¿y b¹dŸ zak³adu serwisowego. 
W razie gdy naprawa wi¹za³a siê bêdzie z koniecznoœci¹ sprowadzenia czêœci 
z zagranicy, powy¿szy termin usuniêcia wady mo¿e byæ przed³u¿ony do 30 dni, 
o czym klient zostanie powiadomiony odrêbnie. Za zgod¹ Nabywcy mo¿e byæ 
ustalony inny termin usuniêcia wady wyrobu.

4. Gwarancj¹ nie s¹ objête:
- uszkodzenia mechaniczne, techniczne, chemiczne i wszystkie inne 
spowodowane dzia³aniem si³y zewnêtrznej.

- uszkodzenia powsta³e w wyniku niew³aœciwego lub niezgodnego 
z instrukcj¹ obs³ugi u¿ytkowania, albo innych przyczyn le¿¹cych po stronie 
u¿ytkownika lub osób trzecich.

- celowe uszkodzenie wyrobu.
5. Podstawowym sposobem za³atwiania reklamacji jest naprawa wyrobu 

przywracaj¹ca mu wartoœæ u¿ytkow¹.
6. Reklamacje z tytu³u wad przyjmuje punkt sprzeda¿y detalicznej lub zak³ad 

serwisowy wymieniony w karcie gwarancyjnej.
7. Nabywca powinien dostarczyæ wyrób do punktu sprzeda¿y detalicznej lub 

punktu serwisowego.
8. Fakt i datê dokonania naprawy gwarancyjnej zak³ad serwisowy poœwiadcza 

na karcie gwarancyjnej.
9. Karta gwarancyjna stanowi podstawê do realizacji uprawnieñ gwarancyjnych.
10. Karta gwarancyjna bez wpisanego typu modelu, czytelnego stempla sklepu 

oraz dowodu zakupu jest niewa¿na.
11. Wszelkie inne sprawy i spory reguluj¹ S¹dy w Poznaniu.

UWAGA!

Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê 
z instrukcj¹ obs³ugi.

Oœwiadczam, ¿e znane mi s¹ warunki gwaracji.

Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego 
wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.

.............................................................................
podpis kupuj¹cego



PEG PEREGO S.p.A.
VIA DE GASPERI 50 20043 ARCORE MI ITALIA

tel. 0039•039•60881 - fax 0039•039•615869-616454
Servizio Post Vendita/After Sale:

tel. 0039•039•6088213 - fax: 0039•039•3309992

PEG PEREGO U.S.A.
Inc. 3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808

phone 260•482•8191 - fax 260•484•2940
Call us toll free: 1•800•671•1701

PEG PEREGO CANADA  Inc.
585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1

phone 905•839•3371 - fax 905•839•9542
Call us toll free: 1•800•661•5050

DYSTRYBUTOR
Przedsiêbiorstwo Handlowe

AKORD
ul. Magnoliowa 34, 60-175 Poznañ

tel./fax: (+48)61 867 66 29
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