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WA¯NE: przed rozpoczêciem u¿ytkowania przeczytaj uwa¿nie instrukcjê obs³ugi 
i zachowaj j¹ na póŸniej!
Peg Perego zastrzega sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian w produkcie bez 
wczeœniejszego powiadamiania.

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: biuro@akord.poznan.pl

Firma Peg Perego posiada certyfikat ISO 9001



INSTRUKCJA OBS£UGI:

ROZK£ADANIE STELA¯A:
l. Wyjmij delikatnie wózek z kartonu, odepnij pokazany na rysunku zaczep.
2. Chwyæ lew¹ rêk¹ owalny uchwyt pokazany na rys. a, praw¹ rêk¹ mocno poci¹gnij rurê 

od stela¿a a¿ zaskocz¹ blokady (us³yszysz klikniêcie).

MONTA¯ WÓZKA:
3. Aby zamontowaæ r¹czkê zdejmij z rur stela¿a ochraniacze. Przy pomocy œrubokrêta 

odkrêæ œrubki znajduj¹ce siê po obu stronach r¹czki.
4. Na³ó¿ r¹czkê na rurki stela¿a zgodnie z rysunkiem (uwa¿aj, abyœ nie na³o¿y³ r¹czki 

odwrotnie).
5. Od zewnêtrznej strony r¹czki na³ó¿ zaœlepkê, a od wewnêtrznej œrubkê i wkrêæ j¹ za 

pomoc¹ œrubokrêta. To samo zrób z drugiej strony. 
6. Podepnij linkê od hamulca w pokazanym na rysunku miejscu.
7. Aby zamontowaæ tylne ko³o wciœnij je w otwory znajduj¹ce siê w tylnym zawieszeniu.
8. Aby zamontowaæ przednie ko³o wciœnij przycisk pokazany na rysunku i wciskaj ko³o do 

momentu a¿ zaskoczy blokada (zawsze sprawdzaj, czy wykona³eœ tê czynnoœæ 
prawid³owo).

9. Aby zamontowaæ kosz naciœnij pokazane na rysunku przyciski i usuñ obrêcz kosza.
10. Na³ó¿ kosz na obrêcz, ca³oœæ wciœnij ponownie w to samo miejsce.
11. Naci¹gnij otwory w koszu na pokazane na rysunku haczyki znajduj¹ce siê na stela¿u 

wózka.

TORBA:
12. Na³ó¿ nak³adki torby na uchwyty znajduj¹ce siê po obu stronach r¹czki.
13. Torebkê mo¿na równie¿ nosiæ przypiêt¹ przy tali u¿ywaj¹c paska.

BUDKA:
14. Umieœæ koñcówki budki w specjalnych otworach znajduj¹cych siê po obu stronach 

stela¿a i wciskaj a¿ us³yszysz klikniêcie.
15. Pozapinaj pokazane na rysunku napy.
16. Zamknij napinacze budki.
17. Dla polepszenia cyrkulacji powietrza mo¿esz rozpi¹æ zamek w budce.
18. Odpinaj¹c napy mo¿esz z budki zrobiæ daszek przeciws³oneczny.
19. Aby wyj¹æ budkê nale¿y wcisn¹æ pokazane na rysunku przyciski i wysun¹æ budkê.

POKROWIEC:
20. Pokrowiec przypina siê do tapicerki dziêki pokazanemu zamkowi b³yskawicznemu.

FOLIA PRZECIWDESZCZOWA:
21. Za pomoc¹ zamka b³yskawicznego przypnij foliê do budki oraz zapnij pokazane napy.
22. Zaczep gumki od folii w miejscu pokazanym na rysunku.
23. Foliê mo¿na za³o¿yæ na wózek w tradycyjny sposób lub odpi¹æ j¹ od budki i stworzyæ 

z niej pokrowiec.
24. Folia ca³kowicie chroni przed deszczem równie¿ dziecko siedz¹ce w  foteliku Primo 

Viaggio zamontowanym w wózku.



HAMULEC.
25. Aby wyhamowaæ wózek podczas jazdy, wciœnij dŸwigniê hamulca aby unieruchomiæ 

wózek, przesuñ pokazany na rysunku czerwony przycisk tak by zablokowa³ siê 
w œrodkowym rowku mechanizmu. Aby uwolniæ hamulec, wciœnij ponownie jego 
dŸwigniê. Zawsze u¿ywaj hamulca podczas postoju wózka.

PASY BEZPIECZEÑSTWA:
26. A - zawsze upewniaj siê, ¿e szelki zosta³y prawid³owo za³o¿one nak³adaj¹c je na klamrê

B - wprowadŸ koñcówki szelek do klamry i wciœnij je.
27. Aby rozpi¹æ pasy wciœnij boczne przyciski i roz³¹cz klamrê.
28. Nowe szelki s¹ bardzo ³atwe do za³o¿enia - dziêki uchwytowi znajduj¹cemu siê na 

oparciu wózka nie pl¹cz¹ siê. Po za³o¿eniu szelek dziecku, wyci¹gnij je z tego uchwytu 
umo¿liwiaj¹c jemu pe³n¹ swobodê ruchu. Zawsze poprawnie reguluj d³ugoœæ szelek 
dostosowuj¹c je do wielkoœci dziecka! Szelki powinny zawsze przylegaæ do ramion 
dziecka!

REGULACJA PO£O¯ENIA OPARCIA:
29. Aby opuœciæ oparcie unieœ znajduj¹cy siê za nim uchwyt i przesuwaj  oparcie ku 

do³owi. Aby zmieniæ po³o¿enie oparcia na wy¿sze, wystarczy je po prostu podnieœæ.

REGULACJA PO£O¯ENIA PODNÓ¯KA:
30. Przesuñ znajduj¹ce siê po obu stronach podnó¿ka przyciski i opuœæ podnó¿ek. Aby 

zmieniæ jego po³o¿enie na wy¿sze wystarczy go unieœæ.

REGULACJA PO£O¯ENIA PRZEDNIEGO KO£A: 
31. Zgodnie z Twoj¹ wol¹ ustaw pokrêt³o w wybranym przez Ciebie wariancie. Aby 

zablokowaæ ko³o przekrêæ pokrêt³o na rysunek zamkniêt¹ k³ódk¹, (je¿eli ko³o jest 
ustawione w poprzek, przesuñ je nog¹ na wprost).

32. Je¿eli chcesz odblokowaæ ko³o, ustaw pokrêt³o na rysunku z otwart¹ k³ódk¹.

POMPKA:
33. Wyjmij pompkê z zaczepów znajduj¹cych siê pod siedziskiem. Wysuñ wê¿yk schowany 

z jednej strony pompki i wkrêæ j¹ po jej drugiej stronie.
34. Odkrêæ nak³adkê na wentylu (A), zamontuj wê¿yk i uzupe³nij powietrze w kole.

AMORTYZATORY:
35. Wszystkie ko³a wyposa¿one s¹ w amortyzacjê chroni¹c¹ przed wstrz¹sami. 

W mechanizmie tylnych kó³ znajduje siê ich regulacji, gdzie mo¿esz wybraæ jeden 
z wariantów:
HARD  - przeznaczony na miêkkie nawierzchnie (piasek, trawa)
SOFT   - nawierzchnie nierówne (¿wir, „kocie ³by")
MEDIUM - nawierzchnie g³adkie (asfalt, kafelki)
Pamiêtaj, aby oba pokrêt³a ustawione by³y w tej samej pozycji.

PRZEJAZD PRZEZ KRAWÊ¯NIKI:
36. Aby u³atwiæ sobie przejazd przez krawê¿niki dociœnij nog¹ mechanizm tylnych kó³ 

i obur¹cz mocno dociœnij r¹czkê wózka.



PA£¥K BEZPIECZEÑSTWA:
37. Praktyczny pa³¹k mo¿na ³atwo zamontowaæ lub wyj¹æ, aby u³atwiæ starszemu dziecku 

samodzielne zejœcie z wózka. Aby wyj¹æ pa³¹k naciœnij znajduj¹cy siê pod nim przycisk 
i wysuñ go z otworu. Aby zamontowaæ pa³¹k wsuñ go ponownie w otwory. 

38. Aby zdj¹æ ca³y pa³¹k wciœnij oba przyciski i wysuñ go.
39. Pa³¹k mo¿na równie¿ wyd³u¿yæ - naciœnij przycisk znajduj¹cy siê pod pod³okietnikiem 

i wysuñ pa³¹k. To samo zrób z drugiej strony.
40. Aby skróciæ pa³¹k wciœnij te same przyciski i wsuñ pa³¹k.

UCHWYTY NA BUTELKI:
41. Unieœ pokazany na rysunku element i roz³ó¿ owaln¹ podstawkê.
42. Przekrêæ element znajduj¹cy siê w podstawce, aby zwiêkszyæ jej powierzchniê, aby 

zamkn¹æ ca³y uchwyt postêpuj w odwrotnej kolejnoœci.

REGULACJA WYSOKOŒCI R¥CZKI:
43. R¹czka posiada regulacjê wysokoœci. Naciœnij jednoczeœnie przyciski znajduj¹ce siê po 

obu stronach r¹czki i ustaw dowoln¹ wysokoœæ.

KOSZ:
44. Kosz wyposa¿ony jest w ³amane ramiê, które u³atwia wk³adanie/wyci¹ganie z niego 

przedmiotów (B). Kosz mo¿na ustawiæ w zwyk³ej pozycji (A) lub w pozycji (C) 
zapobiegaj¹cej wypadniêciu przedmiotów z kosza (oparcie wózka musi byæ 
maksymalnie podniesione).

SYSTEM GANCIOMATIC:
Praktyczny system „Ganciomatic” pozwala w prosty sposób zamontowaæ na wózku 
dodatkowo artyku³y równie¿ wyposa¿one w ten system: fotelik Primo Viaggio lub Primo 
Viaggio SIP oraz gondolkê Navetta.
* Fotelik Primo Viaggio (lub SIP): fotelik wyposa¿ony jest w bazê, któr¹ pozostawiamy 

w samochodzie. Fotelik ze œpi¹cym dzieckiem mo¿na zamontowaæ na wózku bez 
koniecznoœci jego budzenia.

* Gondolka Navetta: wygodna gondolka, któr¹ mo¿na wpi¹æ bezpoœrednio w wózek. 
Posiada sk³adan¹ budkê, w³asn¹ r¹czkê do jej przenoszenia, regulacjê wysokoœci 
zag³ówka, regulacjê cyrkulacji powietrza oraz funkcjê ko³yski, któr¹ mo¿na zablokowaæ 
tworz¹c z Navetty ³ó¿eczko.

UCHWYTY GANCIOMATIC W WÓZKU:
45. Opuœæ siedzisko wózka do najni¿szej pozycji, wyci¹gnij znajduj¹ce siê pod tapicerk¹ 

uchwyty.
46. Ustaw je w pozycji pionowej, a automatycznie siê zablokuj¹, (aby je schowaæ, wciœnij 

znajduj¹ce siê na nich przyciski i po³ó¿  ponownie pod tapicerkê wózka).



GT 3 + PRIMO VIAGGIO:
47. Aby zamontowaæ fotelik na wózku nale¿y:
* Za³¹czyæ hamulec w wózku.
* Usun¹æ z wózka budkê.
* Obni¿yæ oparcie wózka do najni¿szej pozycji.
* Ustawiæ w wózku uchwyty „ganciomatic”.
* Umieœciæ fotelik nad uchwytami przodem do Ciebie i wciskaæ do momentu a¿ us³yszysz 

klikniêcie (zaskocz¹ blokady).
* Nie wyci¹gaj pa³¹ka bezpieczeñstwa i upewnij siê, ¿e jest on w oryginalnej pozycji.
* Przeczytaj instrukcjê fotelika, aby dowiedzieæ siê jak go wypi¹æ z wózka.

GT 3+ NAVETTA:
48. Aby zamontowaæ Navetta, nale¿y:
* Za³¹czyæ hamulec w wózku.
* Usun¹æ z wózka budkê.
* Opuœciæ do najni¿szej pozycji oparcie wózka.
* Ustawiæ w wózku uchwyty Ganciomatic.
* Usun¹æ pa³¹k bezpieczeñstwa.
* Ustawiæ podnó¿ek w pozycji poziomej.
* Chwyciæ Navette za r¹czkê do jej przenoszenia.
* Umieœciæ Navette nad uchwytami Ganciomatic tak by g³ówka dziecka znajdowa³a siê po 

stronie podnó¿ka.
* Wciskaj obur¹cz Navette w uchwyty ganciomatic do momentu a¿ zaskocz¹ blokady 

(us³yszysz klikniêcie).
* Przeczytaj instrukcjê od Navetty aby dowiedzieæ siê jak j¹ wypi¹æ z wózka.

ZDEJMOWANIE KÓ£: 
49. Aby zdj¹æ przednie ko³o wciœnij pokazany przycisk i wysuñ je w sposób pokazany 

na rysunku.
50. Aby zdj¹æ tylne ko³o przesuñ pokazany na rysunku przycisk i usuñ je.

SK£ADANIE WÓZKA:
Zanim z³o¿ysz wózek: zablokuj przednie ko³o, opuœæ dŸwigniê hamulca i z³ó¿ budkê.
51. Wciœnij praw¹ rêk¹ przycisk oznaczony cyfr¹ „l" (A).
52. Lew¹ rêk¹ chwyæ pokazany na rysunku uchwyt. Wciœnij przycisk oznaczony cyferk¹ 

„2" i energicznie z³ó¿ wózek ci¹gn¹c za uchwyt (C).
53. Po z³o¿eniu wózka za³¹cz pokazan¹ na rysunku blokadê.

ZDEJMOWANIE TAPICERKI:
54. Odepnij pokazane na rysunku napy z siedziska i zdejmij tapicerkê z podnó¿ka.
55. Zgodnie z rysunkiem wypnij zaczepy znajduj¹ce siê w pod³okietnikach.
56. Prze³ó¿ zaczep od pasów bezpieczeñstwa i odepnij pokazan¹ napê.
57. Wysuñ uchwyty pokazane na rysunku znajduj¹ce siê za oparciem wózka i zdejmij ca³¹ 

tapicerkê. Wskazówki dotycz¹ce prania znajduj¹ siê w dalszej czêœci instrukcji.



WERSJA GT3 NAKED:
Aby u¿ywaæ wózka w wersji naked (bez oparcia):
58. Ustaw oparcie wózka w drugiej pozycji, wysuñ znajduj¹ce siê po obu  stronach oparcia 

prowadnice.
59. Wciœnij po obu stronach przyciski znajduj¹ce siê w dolnej czêœci oparcia (A) i wysuñ 

je cale z konstrukcji wózka (B). Aby zamontowaæ Navette lub fotelik unieœ pokazan¹ 
na rysunku (C)  klapkê.
Aby powróciæ do wersji spacerowej wózka, zrób to samo ale w odwrotnej kolejnoœci.

SYSTEM GANCIOMATIC NA WÓZKU GT3 W WERSJI NAKED:
System ten pozwala w prosty sposób zamontowaæ fotelik samochodowy lub gondolkê 
Navetta na wózku dziêki uchwytom ganciomatic.

UCHWYTY GANCIOMATIC NA STELA¯U WÓZKA GT3:
* Aby u¿yæ uchwytów unoœ je do pionu przesun¹ siê na w³aœciwe miejsce (zaskocz¹ 

blokady).
* Aby usun¹æ uchwyty przesuñ je i po³ó¿ ponownie w pozycji poziomej.

GT 3 + NAVETTA:
60. Aby zamontowaæ Navette na wersji GT3 Naked musisz:
* Za³¹czyæ hamulec w wózka.
* Podnieœæ uchwyty ganciomatic.
* Podnieœæ podnó¿ek do najwy¿szej pozycji.
* Wózek jest gotowy do wpiêcia Navetty.
* Unieœ Navette za pomoc¹ jej r¹czki i umieœæ j¹ nad uchwytami w ten sposób, ¿e g³ówka 

dziecka jest po przeciwnej stronie ni¿ r¹czka wózka.
* Obur¹cz wciskaj Navettê w uchwyty do momentu a¿ zaskocz¹ blokady (us³yszysz 

klikniêcie).
* Aby wypi¹æ Navette z wózka przeczytaj instrukcjê obs³ugi gondolki.

GT3 + PRIMO VIAGGIO.
61. Aby wpi¹æ fotelik w wersjê naked wózka musisz:
* Za³¹cz hamulec w wózku.
* Za³ó¿ pa³¹k bezpieczeñstwa.
* Teraz wózek w wersji naked jest gotowy do zamontowania fotelika
* Chwyæ fotelik za jego r¹czkê i unieœ nad uchwytami ganciomatic w ten sposób, 

¿e g³ówka dziecka znajduje siê po przeciwnej stronie ni¿ r¹czka od wózka. Wciskaj 
obur¹cz fotelik w uchwyty do momentu, a¿ zaskocz¹ blokady (us³yszysz klikniêcie).

* Aby wypi¹æ fotelik przeczytaj jego instrukcjê obs³ugi.

AKCESORIA DODATKOWE:
62. Torba pielêgnacyjna z przewijakiem - do zamontowania na r¹czce wózka.
63. Moskitiera - przypinana do budki za pomoc¹ zamka b³yskawicznego.



CZYSZCZENIE l KONSERWACJA:
Twój produkt nie wymaga zbyt wielu zabiegów. Obs³ug¹ oraz konserwacj¹ powinny 
zajmowaæ siê jedynie osoby doros³e.

* Utrzymuj ruchome mechanizmy wózka w czystoœci, w razie koniecznoœci przesmaruj 
lekkim olejem lub silikonem w spray'u .

* Wycieraj do sucha wszystkie metalowe elementy.
* Regularnie czyœæ plastikowe elementy wilgotn¹ g¹bk¹.
* Czyœæ delikatnie szczotk¹ tapicerkê wózka aby usun¹æ kurz.
* Zapobiegaj gromadzeniu siê kurzu i piasku w mechanizmach kó³.
* Chroñ produkt przed dymem, œniegiem, deszczem i wod¹. D³ugotrwa³e oddzia³ywanie 

promieni s³onecznych mo¿e spowodowaæ utratê intensywnoœci kolorów.
* Przechowuj wózek w suchym pomieszczeniu.
* Tapicerkê wózka pierz rêcznie stosuj¹c poni¿sze zalecenia:

Temperatura wody powinna mieæ 30° C, susz na wolnym powietrzu w cieniu.



WA¯NE:

* TEN WÓZEK JEST PRZEZNACZONY DO PRZEWO¯ENIA TYLKO JEDNEGO 
DZIECKA.

* WÓZEK JEST PRZEZNACZONY DO PRZEWO¯ENIA DZIECKA OD CHWILI 
NARODZIN (z Navetta) DO 15 KG.

* OBS£UG¥ I KONSERWACJ¥ POWINNY SIÊ ZAJMOWAÆ WY£¥CZNIE OSOBY 
DOROS£E.

* NIE U¯YWAJ WÓZKA, JE¯ELI USZKODZENIU LUB ZAGUBIENIU ULEG£A 
JAKAŒ JEGO CZÊŒÆ.

* ZAWSZE ZAPINAJ PIÊCIOPUNKTOWE PASY BEZPIECZEÑSTWA, ZAWSZE 
STOSUJ CZÊŒÆ KROKOW¥ PASÓW Z PO£¥CZENIU Z CZÊŒCI¥ BIODROW¥. 
SPRAWDZAJ, CZY D£UGOŒÆ PASÓW JEST DOSTOSOWANA DO WIELKOŒCI 
DZIECKA.

* NIGDY NIE POZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI.
* PRZED ROZPOCZÊCIEM U¯YTKOWANIA ZAWSZE SPRAWDZAJ, CZY 

WSZYSTKIE ELEMENTY WÓZKA DZIA£AJ¥ PRAWID£OWO.
* PRZED ROZPOCZÊCIEM U¯YTKOWANIA ZAWSZE SPRAWDZAJ, CZY FOTELIK 

SAMOCHODOWY LUB NAVETTA ZOSTA£Y PRAWID£OWO ZAMONTOWANE.
* NIE WK£ADAJ PALCÓW W RUCHOME MECHANIZMY WÓZKA.
* PODCZAS REGULACJI OPARCIA, PA£¥KA, RACZKI UPEWNIJ SIÊ, ¯E W ICH 

OBRÊBIE NIE ZNAJDUJ¥ SIÊ R¥CZKI DZIECKA.
* ZAWIESZANIE DODATKOWYCH PRZEDMIOTÓW MO¯E SPOWODOWAÆ 

UTRATÊ STABILNOŒCI WÓZKA. MAX WAGA PRZEDMIOTÓW 
PRZEWO¯ONYCH W TORBIE NIE MO¯E PRZEKRACZAÆ 2 KG, A W KOSZU - 
5 KG. POZA TYM NADMIERNE OBCI¥¯ENIE KOSZA MO¯E SPOWODOWAÆ 
JEGO ROZDARCIE.

* PA£¥K BEZPIECZESTWA NIE UTRZYMA DZIECKA, NIE JEST DO TEGO 
PRZEZNACZONY. NIE STOSUJ GO RÓWNIE¯ ZAMIAST PASÓW 
BEZPIECZEÑSTWA.

* NIE PRZEJE¯DAJ WÓZKIEM PO SCHODACH I STOPNIACH.
NIE U¯YWAJ W POBLI¯U �RÓDE£ OGNIA I CIEP£A.

* U¯YWANIE INNYCH NI¯ ORYGINALNE AKCESORIÓW, CZÊŒCI ZAMIENNYCH 
MO¯E BYÆ NIEBEZPIECZNE.

* WÓZEK NIE NADAJE SIÊ DO U¯YTKU PODCZAS BIEGANIA LUB JAZDY NA 
ROLKACH.



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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