
 

 

1 

 

 

PROGRAM OCHRONY 

POWYPADKOWEJ SCHUBERTH 2022 
 

Program Ochrony Powypadkowej SCHUBERTH jest dodatkową formą wsparcia dla 

klientów, którzy zarejestrowali swój kask motocyklowy SCHUBERTH do przedłużonej 

pięcioletniej gwarancji.  

W ramach Programu Ochrony Powypadkowej SCHUBERTH uczestnik otrzymuje 

możliwość zakupu nowego kasku SCHUBERTH za 1/3 sugerowanej ceny detalicznej 

w ramach wymiany modelu, który brał udział w wypadku.  

Warunki niezbędne do skorzystania z programu: 

• Klient ukończył 18 rok życia i zarejestrował zgłoszony kask do programu 

5-letniej gwarancji SCHUBERTH przed wypadkiem. 

• Żeby skorzystać z Programu Ochrony Powypadkowej SCHUBRTH klient musi 

zgłosić się do autoryzowanego dealera SCHUBERTH u którego został 

zakupiony kask nie później niż 6 miesięcy od wypadku. Jeżeli kask został 

zakupiony w sklepie internetowym SCHUBERTH (www.schuberth.com), 

prosimy o kontakt z SCHUBERTH Service Center nie później niż 6 miesięcy od 

wypadku.  

Udział w programie jeżeli kask został zakupiony u Autoryzowanego Dealera 

SCHUBERTH: 

Prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów do autoryzowanego dealera 

SCHUBERTH: 

• Kopia dowodu zakupu lub potwierdzenie rejestracji w programie gwarancyjnym 

• Należy okazać dokument potwierdzający tożsamość w celu weryfikacji 

zgodności danych osobowych 

• Notatka Policyjna ze zdarzenia sporządzona przez służby 

• Prosimy również o dostarczenie razem z dokumentami kasku który brał udział 

w wypadku. Alternatywnie prosimy o dostarczenie z dokumentami obciętych 

wszystkich pasków pod brodę łącznie z paskami na których znajduje 

homologacja ECE w połączeniu ze zdjęciami wyraźnie prezentującymi 

uszkodzony kask oraz obcięte paski.  

W ramach programu klient otrzyma możliwość zakupu nowego kasku SCHUBERTH u 

autoryzowanego dealera, a dokładnie tego samego modelu który został uszkodzony w 

wypadku płacąc tylko 1/3 sugerowanej ceny detalicznej. 
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Jeżeli uszkodzony kask nie jest dłużej oferowany w sprzedaży, klient otrzyma 

możliwość zakupu podobnego modelu SCHUBERTH w zbliżonym przedziale 

cenowym, w ramach tych samych specjalnych warunków.  

 

Udział w programie jeżeli kask został zakupiony w sklepie internetowym 

SCHUBERTH: 

Prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów do autoryzowanego dealera 

SCHUBERTH: 

• Kopia dowodu zakupu lub potwierdzenie rejestracji w programie gwarancyjnym 

• Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

• Notatka Policyjna ze zdarzenia sporządzona przez służby 

• Prosimy również o dostarczenie razem z dokumentami kasku który brał udział 

w wypadku. Alternatywnie prosimy o dostarczenie z dokumentami obciętych 

wszystkich pasków pod brodę łącznie z paskami na których znajduje 

homologacja ECE w połączeniu ze zdjęciami wyraźnie prezentującymi 

uszkodzony kask oraz obcięte paski.  

W ramach programu klient otrzyma możliwość zakupu nowego kasku SCHUBERTH u 

autoryzowanego dealera, a dokładnie tego samego modelu który został uszkodzony w 

wypadku płacąc tylko 1/3 sugerowanej ceny detalicznej. 

Jeżeli uszkodzony kask nie jest dłużej oferowany w sprzedaży, klient otrzyma 

możliwość zakupu podobnego modelu SCHUBERTH w zbliżonym przedziale 

cenowym, w ramach tych samych specjalnych warunków.  

 

 


