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Wprowadzenie

Drogi kliencie,

Gratulujemy zakupu roweru elektrycznego Geobike .

Ta instrukcja ma na celu wprowadzenie Cię w zasady użytkowania roweru 
elektrycznego. Dlatego namawiamy do zapoznania się z  jej treścią przed 
rozpoczęciem użytkowania roweru. Pozwoli to na prawidłowe postępowanie 
z rowerem Geobike od samego momentu zakupu.

Ta instrukcja zawiera tylko podstawowe informacje na temat rowerów Geo-
bike z zakresu obsługi i konserwacji.

Jeżeli po jej przeczytaniu będziesz miał dodatkowe pytania lub komentarze 
proszę skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś swój rower.

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z zakupu, a elektryczny rower Geo-
bike będzie Ci służył przez wiele kilometrów jazdy.

Geobike
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Opis elementów roweru

1. Rama (z numerem) 

2. Blokada sztycy siodełka

3. Kierownica z wyświetlaczem LED 

4. Siodło

5. Widelec (sztywny)

6. Koło przednie

7. Koło tylne

8. Mechanizm korbowy

9. Przerzutka tylna

10. Przedni hamulec V-break

11. Tylny hamulec V-break

12. Silnik zintegrowany z piastą

13. Bateria

*To zdjęcie jest tylko poglądowe. GEOBIKE może zmienić zestaw i rozmieszczenie detali i wypo-
sażenia roweru wg własnego projektu.
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Funkcje i działanie kierownicy 

1. Chwyt kierownicy lewy

2. Klamka hamulca przedniego

3. Wyświetlacz LED

4. Klamka hamulca tylnego

5. Chwyt kierownicy prawy 

6. Twist Shifter 7- biegowy uchwyt skrętny:

przekręcając x + 1 przełączasz na wyższy bieg

przekręcając x – 1 przełączasz na bieg niższy

7. Dzwonek 
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Model Touring

Typ Rower elektryczny

Ogólne

Waga roweru gotowego do jazdy Ok. 24 kg

Dopuszczalna waga całkowita max. 150 kg

Dopuszczalny ciężar ładunku max. 25 kg

Wymiary (L x W x H) mm 1870 x 660 x 1210

Prędkość maksymalna 25 km/h

Rama

Rama Aluminium, komfort

dla osób od 1,55 do 1,85 cm

Opony CST 700 x 38C (40-622)

Obręcze 28’’ (622 x 19)

Hamulec przedni V-break

Hamulec tylni V-break

Napęd

Mechanizm korbowy 38 zębów

z 12-punktowym czujnikiem magnetycznym

Zębatka z tyłu 14 – 28 zębów

Łańcuch ½ x 3/32 x 114

Pedały FP

Przerzutka tylna
Shimano Tourney SHIMANO TOURNEY ARDTX55D, 7 

biegów sterowana manetką na kierownicy

System elektryczny

Reflektor Halogen LED

Tylne światło 6V LED

wyłącza się automatycznie po około 4 minutach

Wyświetlacz Kingmeter LED

ze wskaźnikiem trybu wspomagania

i poziomu naładowania baterii

Zakres wspomagania 3 tryby jazdy (słabe/średnie/silne)

z prędkością max 25km/h 

Silnik 8FUN – Bezszczotkowy

Napięcie pracy 36 Volt

Moc 250W

Przeniesienie napędu Bezpośrednie z piasty koła przedniego

Bateria Litowo – jonowa

ze wskaźnikiem stanu naładowania

Żywotność baterii Ok. 700 cykli ładowania

Napięcie 36 Volt

Prąd max 30A

Pojemność 8,8 Ah

Cieżar  3,2 kg

Zasięg jazdy

- zasięg jazdy zależy od wielu czynników: wagi rowe-
rzysty i  jego kondycji, ukształtowania terenu, rodzaju 
drogi, warunków pogodowych, siły wiatru itp.

Do 80 km

Zalecane ciśnienie w oponach max 3,5 bar
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10 najważniejszych zaleceń

Aby osiągnąć jak największy zasięg jazdy na rowerze elektrycznym Geobike 
prosimy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Upewnij się ze bateria jest w pełni naładowana przed pierwszym użyciem. 
Bateria będzie zachowywała największa pojemność jeżeli zostanie kom-
pletnie naładowana i wyładowana kilka razy. Ten proces nazywamy for-
mowaniem baterii.

2. Litowo jonowa ma dużą żywotność. Po sformatowaniu baterii nie musi być 
już ładowna do pełna aby używać rower. Użytkowanie roweru z częścio-
wo naładowaną baterią nie wpływa na jej trwałość.

3. Zasięg jazdy na rowerze Geobike zależy od wielu czynników. Ciśnienie 
w  oponach musi być właściwe. Kiedy opony będą niedostatecznie na-
pompowane może to mieć znaczący wpływ na zasięg jazdy z  użyciem 
napędu elektrycznego.

4. Jeżeli hamulce nie będą odpowiednio wyregulowane może to powodo-
wać niepotrzebne opory. To z pewnością obniży zasięg jazdy. Zdolność 
kół do obrotu bez żadnych oporów jest bardzo ważnym czynnikiem aby 
maksymalizować zasięg jazdy.

5. Geobike Touring posiada 3 stopnie mocy wspomagania. Sposób w  jaki 
będziemy ich używać ma duży wpływ na zasięg jazdy. W zależności od 
ustawionej mocy wspomagania na kontrolerze będziemy mogli osiągnąć 
mniejszy lub większy zasięg na jednym ładowaniu baterii.

6. Kiedy zaczyna się jazdę po zatrzymaniu roweru wskazane jest wybranie 
najniższego stopnia. To pozwoli bezpiecznie ruszyć z miejsca oraz oszczę-
dzać energię baterii.

7. Zawsze upewnij się że zasilanie roweru jest odłączone (przełącznik na 
baterii ustawiony w pozycji off) przed wyjęciem lub włożeniem baterii.

8. Używaj zawsze odpowiedniej ładowarki dostarczonej z  zakupionym ro-
werem.

9. Kiedy ładujesz baterie upewnij się ze zasilanie roweru jest wyłączone.

10. Mimo ze Geobike jest odporny na wodę, nie używaj myjek wysokociśnie-
niowych gdyż może to skutkować uszkodzeniem napędu lub zasilania ro-
weru. Gwałtowny ulewny deszcz może powodować podobne uszkodze-
nia.
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Jazda na twoim rowerze elektrycznym 
Geobike

Jazda na rowerze elektrycznym jest identyczna do jazdy na każdym innym ro-
werze. Możesz używać przerzutek Shimano aby dobrać odpowiednie przeło-
żenie do tempa i sposobu jazdy. Wystarczy wrzucić odpowiedni bieg a prze-
rzutka ustawi odpowiednie przełożenie. 

7-biegowa przerzutka Shimano Tourney pozwala na komfortowa jazdę. Zmia-
na przełożeń poprzez przekręcanie manetki na kierownicy jest bardzo łatwa 
i płynna.

Zalecamy nie rozpoczynać jazdy z  wysokich biegów. Jeżeli załączony jest 
napęd elektryczny to ruszanie z wysokich biegów z pewnością będzie miało 
wpływ na zużycie baterii i zasięg jazdy. Podobny efekt jest gdy ruszamy sa-
mochodem z 3 biegu. Silnik musi pracować mocniej i zużywa więcej paliwa 
aby ruszyć z miejsca. Tak samo jest z twoim Geobike. Jeżeli będziesz ruszał 
z wysokiego biegu więcej energii musi zostać zużyte aby ruszyć z miejsca. 
Optymalna metoda to wybrać bieg 1 lub 2 oraz stopień wspomagania 1 lub 
2. Kiedy rozpędzisz rower możesz używać biegu oraz stopnia wspomagania 
zgodnie z wymaganiem.

UWAGA!

Upewnij się zawsze że jedziesz na niskim biegu kiedy będziesz się zatrzymywał na 
przykład na światłach skrzyżowania!
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Oświetlenie roweru

Rower wyposażony jest w przednie i tylnie światło z żarówkami LED. Oświe-
tlenie roweru zasilane jest z głównej baterii oraz w niektórych wersjach do-
datkowo system zdublowany jest poprzez możliwość zasilania z zewnętrzne-
go dynama umieszczonego na tylnym kole.  Załączanie oświetlenia możliwe 
jest w momencie gdy załączone jest zasilanie roweru. Przednią i tylną lampkę 
załączamy przyciskiem umieszczonym na kontrolerze. Gdy rower wyposażo-
ny jest w dynamo kabelki doprowadzone są w okolice przedniej lampki.

Gdy chcemy użyć dynama konieczne jest przepięcie kabelków na przedniej 
lampce z tych które zasilają lampki z baterii na te od dynama. Tylna lampka 
dodatkowo posiada system podtrzymania napięcia który powoduje ze za-
wsze po wyłączeniu świeci się przez okres ok 4 min.

Załączanie zasilania napędu roweru i wyjmowanie baterii.

Aby załączyć zasilanie mechanizmu wspomagania należy włożyć baterię do 
kasety pod bagażnikiem roweru. Dołączonym kluczykiem przekręcamy sta-
cyjkę na baterii w pozycję ON. Dopiero wtedy można załączyć funkcje wspo-
magania na kontrolerze znajdującym się na kierownicy za pomocą przycisku 
ON/OFF. Po zakończonej jeździe kluczyk przekręcamy

w pozycję OFF i możemy go wtedy wyciągnąć. W tej pozycji bateria jest za-
blokowana

w kasecie i nie można jej wyjąć. W celu wyjęcia baterii i zwolnienia blokady 
zabezpieczającej baterie przed wyjęciem z kasety należy kluczyk przekręcić 
w lewą stronę wcześniej lekko dociskając go w zamku baterii. 

W komplecie baterii znajduje się komplet 2 kluczyków.  Proszę chronić klu-
czyk zapasowy przed utratą bo bez oryginału klucza nie możliwe jest doro-
bienie kopii w przypadku zagubienia jednego z oryginalnych kluczyków
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Wyświetlacz

Funkcje wyświetlacza

1. Przycisk (ON/OF) do włączenia lub wyłączenia wyświetlacza i zasilania na-
pędu elektrycznego

2. Przycisk (LIGHT) włączenia lub wyłączenia przedniego światła

Światła roweru posiadają funkcję oświetlenia parkingowego.

Wyłączają się samoczynnie po około 4 minutach.

3. Wskaźnik poziomu naładowania baterii

4. Wskaźnik LED trybów wspomagania elektrycznego

LOW = SŁABE (30%)

MED = ŚREDNIE (50%)

HIGH = SILNE (75%)

5. Przycisk (MODE) do sterowania trybami pracy wspomagania elektryczne-
go.

Przyciskając ten przycisk zmieniamy tryby pracy wspomagania (zgodnie 
ze wskazaniami LED)

Zmiany trybów wspomagania możesz dokonywać podczas jazdy.

 
UWAGA

Po włączeniu zasilania system automatycznie włącza wspomaganie w trybie MED/
ŚREDNIM.Wymagany tryb wspomagania załączymy poprzez naciśnięcie odpowied-
nią ilość razy przycisku (MODE) zgodnie ze wskazaniami LED.
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Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Wskazania poziomu naładowania baterii

•	 świecąca dioda LED    

bateria naładowana całkowicie

•	 świecąca dioda LED   

bateria naładowana w ok. 75% procentach

•	 świecąca dioda LED  

bateria naładowana w ok. 50% procentach

•	 świecąca dioda LED 

Bateria jest prawie rozładowana, należy ją naładować jak najszybciej (po-
zostało ok. 25% pojemności)
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Bateria

Twoja bateria i jej właściwy sposób użytkowania.

Ładowanie baterii

Baterię można ładować kiedy jest umieszczona w szufladzie pod bagażni-
kiem rowerowym lub po jej wyjęciu, za pomocą ładowarki.

Średni czas ładowania kompletnie rozładowanej baterii to 4-6 godzin. 

Ładowanie należy uznać za zakończone gdy na ładowarce zaświeci się zie-
lone światełko.

Ładowarka do baterii

Wskaźnik LED ładowarki

LED MODE

Czerwone Ładowanie

Zielone Ładowanie zakończone, bateria pełna

ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ ŻE ZASILANIE NAPĘDU ROWERU JEST WYŁĄCZONE PRZED 
WYJĘCIEM LUB WŁOŻENIEM BATERII.

ABY ROZPOCZĄĆ ŁADOWANIE BATERII DOŁĄCZONĄ DO ZESTAWU ŁADOWARKĄ 
NALEŻY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PODŁĄCZYĆ KABEL ZASILAJĄCY DO GNIAZ-
DA 220V A NASTĘPNIE KABEL TYPU JACK DO GNIAZDA BATERII.
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Poziom naładowania baterii

Możesz łatwo sprawdzić stan naładowania baterii poprzez naciśniecie przyci-
sku kontrolnego z tyłu baterii (1)

Wskaźnik naładowania (2) posiada 4 lampki:

3 zielone i 1 czerwona po lewej stronie paska wskaźnika. Kiedy świeci się tyl-
ko lampka czerwona jest konieczne aby naładować baterię kiedy to jest tylko 
możliwe. Każda zielona lampka wskazuje 20% wzrost stanu naładowania.

•	 Jeżeli bateria jest włożona prawidłowo do roweru to możesz odczytać 
stan naładowania na wyświetlaczu roweru.

•	 Ilość świecących zielonych lampek na wyświetlaczu roweru stanowi o sta-
nie naładowania baterii.

UWAGA !

Jeżeli rower jest nieużywany bateria powinna być przechowywana w stanie nała-
dowanym. Szczególnie w okresie zimowym kiedy nie jeździmy na rowerze należy 
pamiętać aby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące doładować baterię do pełnego 
stanu. Przechowywanie baterii w stanie rozładowanym przez dłuższy okres czasu 
grozi jej trwałym uszkodzeniem !!!
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Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa w użytkowaniu baterii:

•	 Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu (5° C - 20° C)

•	 Używaj tylko ładowarki dołączonej do kupionego roweru Geobike.

•	 Trzymaj baterie i ładowarkę w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

•	 Nie przykrywaj ładowarki kiedy jest w użyciu.

•	 Upewnij się ze nie ma brudu ani wilgoci na ładowarce i wtyczce.

•	 Nie dotykaj kabla zasilającego oraz wtyczki mokrymi rękoma.

•	 Nie upuść baterii lub ładowarki.

•	 Nie zostawiaj baterii lub ładowarki na pełnym słońcu.

Nie wyrzucaj zużytej/wyeksploatowanej baterii do śmieci.

Utylizacja starego roweru i zużytej baterii powinna być dokonana z poszano-
waniem ochrony środowiska. Rower może być w całości poddany recyrkula-
cji. 

Po więcej informacji kontaktuj się z Geobike lub sklepem w którym nabyłeś 
rower.
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NOTATKI
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NOTATKI
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Karta gwarancyjna roweru elektrycznego geobike
Prosimy o dokładnie zapoznanie się z  treścią niniejszej 
karty gwarancyjnej oraz postępowanie zgodnie z zalece-
niami instrukcji obsługi roweru.

Warunki gwarancji:

1. Sprzedawca (gwarant) udziela 24 miesięcznej gwa-
rancji na zakupiony rower. Czas trwania gwarancji rozpo-
czyna się w dniu zakupu.

2. Dodatkowo, w  przypadku zwykłego użytkowania 
i  regularnych przeglądów, rama roweru GEOBIKE obję-
ta jest 5 letnią gwarancją a  części elektryczne roweru 
GEOBIKE czyli motor, bateria, wyświetlacz/sterownik, ła-
dowarka w przypadku zwykłego użytkowania objęte są 
2-letnią gwarancją.

3. Warunkiem utrzymania gwarancji jest dokonywanie 
regularnych rocznych odpłatnych przeglądów przed roz-
poczęciem sezonu.

4. Bateria objęta jest gwarancją pod warunkiem, że 
w przypadku nie używania roweru będzie doładowywa-
na nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

5. Sprzedawca zapewnia dobrą jakość oraz sprawne 
działanie roweru. Rower wydany klientowi powinien być 
po tzw. przeglądzie „0” całkowicie zmontowany, wyregu-
lowany i gotowy do natychmiastowej eksploatacji. Prze-
gląd „0” jest bezpłatny.

6. Rowery sprzedawane bez przeglądu „0” (nie zmon-
towane, nie wyregulowane, w stanie niekompletnym) lub 
zakupione wysyłkowo nie są objęte gwarancją. W  tym 
przypadku nabycie praw wynikających z gwarancji pro-
ducenta możliwe jest wyłącznie po dokonaniu przeglą-
du, zgodnie z pkt. 7.

7. Konsument może realizować uprawnienia wynikają-
ce z gwarancji producenta poza punktem zakupu, jeżeli 
w  wybranym przez siebie punkcie sprzedaży/odbioru 
rowerów GEOBIKE dokona dodatkowego, płatnego 
przeglądu. Fakt ten musi zostać potwierdzony w karcie 
gwarancyjnej wraz z  opisem stanu roweru. Lista punk-
tów odbioru rowerów GEOBIKE znajduje się na stronie  
www.geobike.com.pl

8. Cena za przegląd opisany w pkt. 7 uzależniona jest 
od indywidualnego cennika serwisowego Partnera Geo-
bike.

9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący może 
żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową 
poprzez nieodpłatnąnaprawę, a  w  przypadku, gdy na-
prawa nie jest możliwa lub nieopłacalna ma prawo żą-
dać wymiany towaru na zgodny z umową. Sprzedawca 
zobowiązany jest do ustosunkowania się do żądania 
kupującego w  terminie 14 dni. W  razie niedotrzymania 
tego terminu uważa się, że sprzedawca uznał żądania 
kupującego za uzasadnione. Przy określeniu odpowied-
niego czasu naprawy lub wymiany, uwzględnia się zakres 
naprawy i  konieczność wykonania niezbędnych prób 
i testów drogowych po wykonanej naprawie. Termin na-
prawy musi być podany kupującemu w momencie zgło-
szenia przez niego niezgodności z  umową. W  ramach 
gwarancji wymienia się lub naprawia uszkodzone części 
na koszt gwaranta. Kupującemu przysługuje prawo wy-

miany roweru lub zwrotu gotówki, jedynie w przypadku 
stwierdzenia wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia. 
Kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy niezgod-
ność towaru konsumpcyjnego z  umową jest nieistotna. 
Wystąpienie istotnych wad po raz drugi upoważnia kupu-
jącego do żądania wymiany roweru lub zwrotu gotówki.

10. Realizacja uprawnień i obowiązków gwarancyjnych, 
w tym zgłaszanie i przyjmowanie roweru do naprawy, do-
konywana jest w  punkcie napraw Sprzedawcy lub pod 
adresem Sprzedawcy wskazanym przez niego w karcie 
gwarancyjnej wydanej Kupującemu z zastrzeżeniem, że 
oddawany do naprawy rower musi być czysty. Sprzedaw-
ca lub działający w imieniu sprzedawcy punkt napraw ma 
prawo odmówić przyjęcia do naprawy brudnego roweru 
lub obciążyć kupującego kosztami mycia.

11. Kupujący traci w/w  uprawnienia, jeżeli przed upły-
wem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności to-
waru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

12. Nie uważa się za towar niezgodny z  umową, jeżeli 
zachodzące w nim zmiany są wynikiem normalnego zu-
życia. Dotyczy to szczególnie: ogumienia, klocków ha-
mulcowych, łańcucha, tarczy mechanizmu korbowego, 
kół zębatych wolnobiegu i kasety. Kupujący nie może żą-
dać od sprzedawcy nieodpłatnego wykonania bieżącej 
obsługi roweru przewidzianej w instrukcji obsługi.

Nie ogranicza to swobody w zawarciu umowy pomiędzy 
sprzedawcą a  kupującym o  wykonaniu dodatkowego, 
odpłatnego przeglądu roweru.

13. Uszkodzony rower musi być dostarczony do punktu 
napraw w  stanie w  jakim uległ awarii. Dostarczenie do 
punktu napraw wymontowanych części, które uległy 
uszkodzeniu nie będzie traktowane jako zgłoszenie 
niezgodności z umową, a naprawa lub wymiana części 
nastąpi na koszt kupującego.

14. W  przypadku awarii Geobike ponosi odpowiedzial-
ność tylko za wady materiałowe i montażowe oryginal-
nego roweru. Awarie spowodowane ulepszeniami, zmia-
nami i  naprawami dokonanymi przez nieautoryzowane 
osoby nie podlegają odpowiedzialności z tytułu gwaran-
cji. Wyłączona jest również odpowiedzialność w  przy-
padku awarii spowodowanej przeciążeniem roweru po-
przez nadmierne obciążenie ładunkiem lub przewozem 
dodatkowych osób.

15. Do uszkodzeń, które nie mogą być podstawą do 
roszczeń gwarancyjnych, bowiem są konsekwencją 
ewidentnych zaniedbań ze strony użytkownika, należy 
m.in. korozja elementów galwanizowanych i  aluminio-
wych w  rowerach przechowywanych w  zawilgoconych 
pomieszczeniach i na wolnym powietrzu np. balkonach 
oraz korozja łożysk i wewnętrznych części widelca amor-
tyzowanego, jako skutek braku okresowej konserwacji 
lub mycia roweru urządzeniem wysokociśnieniowym.

16. Podczas okresu gwarancji wszystkie elementy podle-
gające gwarancji mogą być przez GEOBIKE wymieniane, 
naprawiane lub mogą być kompensowane koszty napra-
wy. Koszty dostarczenia, transportu i wysyłki części lub 
roweru są pokrywane przez właściciela roweru chyba że 
awaria lub usterka dotyczy nowo zakupionego roweru. 



GEOBIKE w przypadku dokonywania napraw części ob-
jętych niniejszą gwarancją zobowiązuje się do wymiany 
uszkodzonych elementów na takie same nowe elementy 
lub nowe elementy innych producentów o  nie gorszej 
jakości. GEOBIKE prowadzi magazyn części zamiennych 
jednak nie gwarantuje że wszystkie części będądostęp-
ne od ręki w każdym czasie.

17. Części wymienione w ramach gwarancji są własno-
ścią gwaranta.

18. GEOBIKE zastrzega sobie prawo do decyzji o zasad-
ności reklamacji w zakresie gwarancji.

19. Punkt napraw, w momencie przyjmowania roweru do 
naprawy i później po naprawie, powinien, dla wyelimino-
wania ewentualnych nieporozumień, dokładnie opisać 
stan roweru. Sprawdzenie czy opis jest zgodny ze sta-
nem faktycznym leży w interesie kupującego.

20. W przypadku odmowy przyjęcia roweru do naprawy 
gwarancyjnej przez sprzedawcę, kupujący ma prawo żą-
dać pisemnego uzasadnienia.

21. Kupującemu przysługuje prawo odwołania od decy-
zji wydanej przez sprzedawcę. Odwołanie należy skie-
rować do producenta, załączając komplet dokumentacji 
związanej z reklamacją.

22. Punkt napraw zobowiązany jest do odnotowania na-
prawy gwarancyjnej poprzez wpis w karcie gwarancyjnej.

23. Kupujący traci uprawnienia opisane powyżej gdy ko-
rzystać będzie z  roweru niezgodnie z  przeznaczeniem 
i  instrukcją obsługi, dokona zmian konstrukcyjnych, do-
kona podmiany podzespołów niezgodnych ze specyfika-
cją roweru, zmieni zapisy na karcie gwarancyjnej, zgubi 
rachunek (umowę) i kartę gwarancyjną, lub gdy zapisy na 
tych dokumentach będą nieczytelne.

24. Gwarancja obejmuje swoim zasięgiem terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.

25. Niniejsze warunki gwarancji nie wyłączają nie ograni-
czają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynika-
jących z ustawy dn. 27-07-2002 r. o szczególnych warun-
kach sprzedaży konsumenckiej oraz ze zmiany Kodeksu 
cywilnego Dz.U. 141 poz 1176.

26. Producentem roweru jest:

GEOBIKE Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin

tel. 48 91 4234222
email: info@geobike.com.pl

27. Potwierdzam, że zapoznałem się z warunkami gwa-
rancji i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

Data sprzedaży  ...............................................................................

DANE ROWERU

marka roweru / model  .....................................................................................................

nr ramy  ......................................................... data sprzedaży  ........................................

nr dowodu sprzedaży ............................... miejsce sprzedaży  ..................................

ADNOTACJE SERWISU O PRZEGLĄDACH I NAPRAWACH

Data zgłoszenia 
Rodzaj usterki

Opis czynności 
 serwisowych

Data wykonania naprawy 
Pieczątka i podpis



GEOBIKE Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin

Telefon: +48 91 4234222

Fax: +48 91 4234224

E-mail: info@geobike.com.pl

NIP: 852-26-06-125

REGON: 321474181

Salon Firmowy i serwis

CH Nowy Turzyn 

ul. Boh. Warszawy 40, Szczecin

E-mail: serwis@geobike.com.pl

Telefon: +48 798 22 45 46

Aktualna lista autoryzowanych serwisów na stronie

www.geobike.com.pl


