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Szanowny kliencie Treka, 

Dziękujemy za zakup Trek 720 Disc. Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami nabyłeś(-aś) jeden z następujących modeli:

Niewielka liczba rowerów Trek z roku modelowego 2015, 2016 i 2017 została wyprodukowana z kołami wykazującymi wyższą 
częstotliwość pęknięć szprych. W przypadku przedniego koła, pęknięta szprycha może zakleszczyć się w zacisku hamulca, 
powodując nagłe zatrzymanie roweru, co spowodować może poważny wypadek.

Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas bardzo ważne. W związku z powyższym Trek wymieni bezpłatnie koła w 
rowerach, których dotyczy ten problem, jak również koła zakupione jako osobny produkt, a podlegające pod niniejszy 
komunikat. W niniejszym liście znajdziesz ważne informacje dotyczące dalszego postępowania, jeśli istnieje szansa, że 
kupiłeś(-aś) jeden ze wspomnianych rowerów lub kół.

MODELE DOTKNIĘTE PROBLEMEM
Problem dotyczy wyłącznie rowerów 720 Disc z lat 2015, 2016 i 2017 oraz kół przednich i tylnych Bontrager Approved TLR 
Disc 700C 24H.

NIE NALEŻY JEŹDZIĆ NA ROWERZE, DOPÓKI KOŁO NIE ZOSTANIE PODDANE INSPEKCJI
Pęknięta szprycha może zakleszczyć się w zacisku hamulca, co może Cię narazić na poważny wypadek. Nie należy jeździć na 
rowerze, dopóki lokalny sprzedawca Trek nie sprawdzi, czy rower jest objęty tą akcją.

CO ZROBI TREK DLA WŁAŚCICIELI WADLIWYCH ROWERÓW LUB ZAKUPIONYCH ODDZIELNIE KÓŁ
Jeśli posiadasz rower (lub koło), którego dotyczy to wezwanie, Trek zapewni za pośrednictwem sklepu Trek bezpłatnie nowe 
koła dla roweru i przeprowadzi wymianę. Jeśli zakupiłeś(-aś) koło dotknięte problemem oddzielnie – jako osobny produkt, 
otrzymasz koło na wymianę od sprzedawcy Treka.

Ponadto, po naprawie wycofanego produktu otrzymasz od Treka kupon wart 440 złotych na zakup dowolnych produktów 
Treka lub Bontragera. Jest on ważny do 31 grudnia 2017 roku i nie może zostać spieniężony. W razie pytań prosimy o kontakt 
ze sprzedawcą Treka.

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP ROWERU TREK
Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Doceniamy naszych klientów i chcemy, aby posiadanie 
roweru Trek było przyjemnością. Mamy nadzieję, że po naprawie roweru Trek będziesz cieszyć się dalszą bezpieczną jazdą. 

Ten list został przygotowany we współpracy z amerykańską Komisją ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące informacji 
zawartych w tym liście, prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą detalicznym Treka lub bezpośrednio z Trek pod numerem +48 22 624 00 53.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 
BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW

2015, 2016 Trek 720 Disc 2017 Trek 720 Disc Koła przednie i tylne 
Bontrager Approved  
TLR Disc 700C 24H


