
 

Loekie kinderfiets garantie 
De volgende garantiebepalingen vormen een aanvulling op de geldende wettelijke rechten.  

Wanneer geldt de garantie? 
Loekie geeft een garantie tegen eventuele materiaal- of constructiefouten aan uw fiets op de volgende 
voorwaarden:  

 Je kunt alleen aanspraak maken op garantie indien je een duidelijk ingevuld en afgetekend 
garantiebewijs of de aankoopbon hebt.  

 Alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie; de garantie is dus niet overdraagbaar. 

Garantieperiode 
Loekie geeft 10 jaar garantie op een stalen of aluminium frame, 10 jaar garantie op de voorvork (2 jaar 
op verende voorvork) plus 2 jaar op overige onderdelen voor zover deze niet aan normale slijtage 
onderhevig zijn.  

Wanneer wordt de garantie niet verleend? 
Garantie wordt niet verleend indien 

 De kinderfiets oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of beschadigd is door een 
verkeersongeval of valpartij.  

 De schade te wijten is aan normale slijtage van onderdelen zoals banden, ketting, kabels en 
remblokjes.  

 De kinderfiets onvoldoende onderhouden is, d.w.z. niet zoals aangegeven in het 
meegeleverde instructieboekje.  

 Reparaties ondeskundig of niet door een Loekie-dealer wordt uitgevoerd.  

 Voor reparaties niet-originele onderdelen zijn gebruikt of indien die onjuist gemonteerd zijn.  

 De constructie gewijzigd is.  

 De kinderfiets voor verhuur is gebruikt.  

 Roestvorming ontstaan is op gelakte, verchroomde en aluminium onderdelen van de fiets 
omdat de fiets niet regelmatig is onderhouden of schoongemaakt. 

Wat is het onderwerp garantie? 

 Alleen defecte onderdelen die via de Loekie-dealer naar Sparta ter beoordeling worden 
opgestuurd, maken deel uit van de garantie.  

 Voor zover wettelijk toegestaan is vergoeding van lichamelijk letsel of schade aan andere 
goederen dan (originele onderdelen van) de Loekie kinderfiets uitgesloten.  

 Het arbeidsloon voor de- en montage van de fiets behoort niet tot de garantie en is voor 
rekening van de eigenaar. 

Inruilen 
Het inruilen van een Loekie kinderfiets is altijd interessanter dan het inruilen van een B-merk fiets. 
Loekie kinderfietsen zitten kwalitatief beter in elkaar, gaan langer mee en behouden daardoor langer 
hun waarde. De aanschaf van een B-merk kinderfiets is in veel gevallen wel goedkoper, maar de 
kwaliteit is ook een stuk minder waardoor de waarde na het gebruik minimaal is. 

Laat u goed adviseren door een erkende Loekie dealer. Hij of zij kan u goed vertellen en laten zien dat 
een A-merk kinderfiets beter is voor uw kind. Niet alleen de veiligheid staat bij Loekie op nummer één, 
maar ook kwaliteit, duurzaamheid en een juiste zithouding zijn ontzettend belangrijk voor de eerste 
fietsmeters van uw (klein-) zoon of dochter. 

 


