SE Bikes Warranty Policy
Advanced Sports Inc. provides the original retail purchaser of each new SE bicycle the
following warranty against defects in materials and workmanship:
Advanced Sports Inc. Verstrekt aan de officiële detailhandelaar voor elk nieuw SE‐rijwiel de
volgende garantie op defecten van materialen en fabricagefouten:
Rigid frames
Stijve frames

5 years
5 jaar

Rigid forks
Stijve vorken

5 years
5 jaar

Full‐suspension frames
Frames met volle vering

5 years
5 jaar

Suspension fork
Geveerde vorken

1 year or manufacturer’s warranty
1 jaar of fabrieksgarantie

Suspension parts (shock/pivots)
Geveerde onderdelen (schokbreker/assen)

1 year or manufacturer’s warranty
1 jaar of fabrieksgarantie

Paint Finish
Lakafwerking

1 year
1 jaar

Components
Componenten

1 year or manufacturer’s warranty
1 jaar of fabrieksgarantie

Electric bicycle components
Elektrische fietscomponenten

1 year or manufacturer’s warranty
1 jaar of fabrieksgarantie

This warranty is expressly limited to the repair or replacements of a defective frame, fork, or
part and is the sole remedy of the warranty. This warranty applies only to the original owner
and is not transferrable. Claims under this warranty must be made through an authorized SE
dealer. Proof of purchase is required and warranty registration must be completed at
http://www.advancedsports.com/register/, or a warranty registration card must be received
by SE Bikes/Advanced Sports Inc. before a claim can be processed. Warranty remedies are
subject to depreciation based on age and use of the bicycle
Deze garantie blijft uitdrukkelijk beperkt tot de reparatie of vervanging van een defect
frame, defecte vork of onderdeel en is de enige verhaalsmogelijkheid van de garantie. Deze
garantie geldt alleen voor de originele eigenaar en is niet overdraagbaar. Claims op deze
garantie dienen te lopen via een officiële SE‐dealer. Een bewijs van aankoop is vereist en de
registratie van de garantie dient geregeld te zijn bij
http://www.advancedsports.com/register/, of er dient een garantieregistratiekaart

ontvangen te zijn door SE Bikes/Advanced Sports Inc. voordat een claim in behandeling kan
worden genomen. Verhaalmogelijkheden zijn onderhevig aan waardevermindering
gebaseerd op leeftijd en gebruik van het rijwiel.
Voids and Exclusions
Vides en Uitzonderingen
Wear and tear items.
Slijtage

Paint, decals, tires, tubes, chains etc.
Lak, plaatjes, banden, tubes, kettingen enz.

Climatic conditions
Klimatologische omstandigheden

Damage due to climatic conditions such as
but not limited to rain, sun, excessive heat,
and exposure to salt air are not covered
under the warranty policy
Schade veroorzaakt door klimatologische
omstandigheden zoals maar niet beperkt tot
regen, zon, overmatige warmte en
blootstelling aan een zoute atmosfeer zijn
niet gedekt volgens de garantiebepalingen.

Improper assembly or follow‐up
maintenance
Onjuiste montage of vervolgonderhoud

Failure to properly assemble, failure to
perform regular maintenance, and the
installation of parts or accessories not
originally intended or compatible with the
bicycle as sold voids the warranty
Bij het nalaten van het op juiste wijze
monteren, het nalaten van regelmatig
onderhoud en het installeren van onderdelen
of accessoires die oorspronkelijk niet
bedoeld of compatibel zijn met het rijwiel
zoals het verkocht is, vervalt de garantie.

Accident and neglect
Ongelukken en nalatigheid

Damage or failure due to accident, misuse, or
neglect and modification of the frame, fork,
or components voids the warranty
Bij schade of storing veroorzaakt door
ongelukken, verkeerd gebruik of
verwaarlozing en modificatie van het frame,
de vork of componenten, vervalt de garantie.

Racing and competition

Damage associated with racing or

Racen en wedstrijden

competition voids the warranty
Bij schade die in verband staat met racen of

wedstrijden, vervalt de garantie.
Abuse
Misbruik

Use for stunts or lack of the technical skill of
the user voids the warranty
Bij gebruik voor stunts of bij het ontbreken
van technische vaardigheden van de
gebruiker, vervalt de garantie

Labor charges
Arbeidsloon

Labor charges for the replacement or
changeover of parts are the responsibility of
the consumer
Arbeidsloon voor het vervangen of
verwisselen van onderdelen vallen onder de
verantwoordelijkheid van de consument.

Commercial use (rentals, fleet, security, etc.)
Commercieel gebruik (verhuur, rijwielpool,

2‐year limited frame, 6 months components
2 jaar beperkt op frame, 6 maanden op

beveiliging enz.)

componenten

Government use (police, military, etc.)
Gebruik door overheid (Politie, defensie

5‐year limited frame, 6 months components
5 jaar beperkt op frame, 6 maanden op

enz.)

componenten.

Liability Limitation
Beperking van aansprakelijkheid
SE Bikes/Advanced Sports Inc. shall not be responsible for incidental or consequential
damages, including damages for personal injury, property damage, or economic loss. Some
states and countries do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so
the above exclusion may not apply. Warranty duration and detail may differ by frame type
and/or by country. This warranty gives the consumer specific legal rights, and those rights
may vary from place to place. This warranty does not affect the statutory rights of the
consumer.

SE Bikes/Advanced Sports Inc. is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade,
waaronder persoonlijke verwondingen, eigendomsschade of economische schade. In
sommige staten en landen is de uitsluiting van incidentele of gevolgschade niet toegestaan,
dus kan de bovenstaande uitsluiting daar niet van toepassing zijn. De duur van de garantie
en details kunnen verschillen per type en/of per land. Deze garantie geeft de consument

specifieke wettelijke rechten en deze rechten kunnen variëren van locatie tot locatie. Deze
garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument.

