
PURE BİSİKLET STANDI / THE PURE BIKE STAND

Teknik Bilgiler
Kutu Ebadı: 330mm X 1320mm X 10 mm (En X Boy X Yükseklik)
Montajlı Ürün Ebadı: 1060 mm X 1680 mm (En X Yükseklik)
Ağırlık: 7 kg

Garanti Koşulları
• Tüm ürünler aksi belirtilmediği takdirde üretici firmaların garantisi 
altındadır.
• Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında 
ürünü mutlaka kontrol ediniz.
• Herhangi bir hasar gördüğünüzde tutanak tutturarak ürünü teslim 
almayınız.
• Ürün üzerinde yapılan değişiklikler, ürünün deforme olması ya da 
ürünün orijinal dizaynının bozulması durumuda size gönderilen ürünün 
garanti kapsamı dışında kalacağını unutmayınız.

Ürün İade Koşulları
• İncelediğiniz ürünü satın aldıktan sonra beklentilerinizi karşılamadığı 
takdirde iade edebilirsiniz. İade işlemlerinizi aşağıdaki şekide 
yapmalısınız.
• İade etmek istediğiniz ürünleri, siparişi teslim aldığınız tarihten 
itibaren 14 gün içerisinde ürünle birlikte geri gönderebilirsiniz. 
Ürünlerin iade edilebilmesi için iade koşullarına uyulması 
gerekmektedir.
• Hasar görmüş kutu ya da ürün için kargo görevlisine tutanak 
tutturunuz. Aksi halde zarar görmüş kutu/ürün için iade kabul 
edilmez. 

Technical Information
Package Size: 330mm X 1320mm X 10 mm (Width X Length X Height)
Assembled Product Size: 1060 mm X 1680 mm (Width X Height)
Package Box Weight: 7 kg

Warranty Conditions
• Unless otherwise stated, all products are under the warranty of the 
manufacturers.
• In order for the warranty conditions to be valid, be sure to check the 
product during cargo delivery.
• When you see a damage, keep a record and do not take the delivery.
• Do not forget that the product sent to you will not be covered by the 
warranty in case of changes made on the product, the product is 
deformed or the original design of the product is damaged.

Refund Conditions
• You can return the product you reviewed if it does not meet your 
expectations after purchasing it. You must make your return process as 
follows.
• You can return the products you want to return with the product within 
14 days from the date you receive the order.In order for the products to 
be returned, they must comply with the return conditions.
• Keep a record of the damaged box or product to the courier. 
Otherwise, return is not accepted for the damaged box / product.


