Termeni si condiții de utilizare a website-ului www.sportlink.ro
Bine ați venit pe web site-ul www.sportlink.ro denumit in continuare „site”
Acest site este proprietatea S.C. SPORT LINK S.R.L., companie înregistrată in România la
Registrul Comerțului cu nr. J08/2470/2019, având CUI RO41427727 și cu sediul social în
Ghimbav, str. Zambilei 67 si punct de lucru in Brasov, str. De Mijloc nr. 31. Conținutul publicat
al acestui site este proprietatea SPORT LINK denumita in continuare „ proprietar”

Introducere
Înainte de a utiliza site-ul nostru va rugam sa citiți si sa luați la cunoștință termenii si condițiile de
mai jos. Utilizarea site-ului ca si vizitator, înregistrarea ca si utilizator, accesul si cumpărarea
Bunurilor si serviciilor oferite de acesta, presupune implicit acceptarea acestor termeni si condiții,
cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.
In cazul in care nu sunteți de acord cu termenii si condițiile de utilizare a site-ului va rugam sa
părăsiți site-ul. Continuarea navigării pe www.sportlink.ro echivalează cu luarea la cunoștință si
acceptarea in totalitate a termenilor si condițiilor de utilizare a site-ului precum si a politicii de
confidențialitate.
Administratorul site-ului sportlink.ro își rezerva dreptul de a modifica in orice moment conținutul
acestui acord, fără notificarea prealabila a persoanelor care îl utilizează, denumite in continuare
"Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si condițiile de utilizare a
serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment.
1. Termeni si definiții
Vânzător – site-ul www.sportlink.ro si implicit, compania SPORT LINK S.R.L.
Cumpărător – o persoana fizica sau juridica care își face un Cont in Site si plasează o Comanda.
Utilizator – orice persoana fizica juridica înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de
creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni
si Condiții.
Cont – secțiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumpărătorului
transmiterea Comenzii si care conține informații despre Cumpărător si istoricul Cumpărătorului in

Site. Utilizatorul este responsabil si se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea Contului
sunt corecte, complete si actualizate.
Coș – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/ Utilizatorului sa adauge Bunuri sau Servicii
pe care dorește sa le achiziționeze.
Site – magazinul online găzduit la adresa web www.sportlink.ro
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si
Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa
de a achiziționa Bunuri si Servicii de pe Site.
Bunuri si Servicii – orice Bun sau Serviciu listat pe Site, inclusiv Bunurile si serviciile menționate
in Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a
Contractului încheiat.
Campanie – acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Bunuri si/sau Servicii
având un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător.
Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat intre Vânzător si Cumpărător, fără prezenta
fizica simultana a Vânzătorului si a Cumpărătorului.
Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/
webpush/etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la Bunuri similare
sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții,
informații referitoare la Bunuri si Servicii adăugate in secțiunea “Contul meu sau Cos” precum si
alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață si sondaje de opinie.
Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume de bani rezultata din vânzarea unui Bun si/sau
Serviciu de către Sportlink.ro Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri
agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
2. Încheierea contractului de vânzare – cumpărare
Plasarea comenzilor pe www.sportlink.ro se poate realiza direct, sau prin intermediul contului
de utilizator înregistrat și este permis oricărui client. Indiferent de metoda aleasă, pentru orice
comandă este necesară introducerea datelor de contact solicitate in formular. Datele sunt
confidențiale și sunt păstrate securizat.
Cumpărătorul va comanda pe site, va alege Bunurile, modalitatea de plata si de livrare si va
introduce datele de expediție si de facturare. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul
este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează

operațiunile comerciale. Site-ul generează automat o notificare către client prin care se confirma
primirea comenzii. Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de
informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii.
Vânzătorul va contacta cumpărătorul prin email sau telefon pentru a confirma termenul de
livrare, atât in cazul Bunurilor marcate “Pe Stoc” cat si in cazul Bunurilor marcate “La Comanda”
Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda,
in urma unor motive justificate. Acest lucru va fi anunțat Cumpărătorului la adresa de e-mail sau
la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii si se va returna suma
achitata.
Contractul se considera încheiat intre Vânzător si Cumpărător in momentul primirii de către
Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice si/sau SMS a notificării de
expediere a Comenzii in cazul plății in avans sau in momentul încasării contravalorii Bunurilor
livrate in cazul plății ramburs la curier. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate din magazinul
fizic Sport Link, rezervările Bunurilor sunt valabile 48 (patruzecisiopt) de ore de la înregistrarea
Comenzii de către Cumpărător.
Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei
(RON) si includ T.V.A. In cazul plăților online Vânzătorul nu este responsabil pentru nici un alt
cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie
valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a
acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.
Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site
(imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din
partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
3. Procedura de comanda
Cumpărătorul poate plasa Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite
in coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile
indicate expres. Odată adăugat in coșul de cumpărături, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil
pentru achiziție in măsura in care exista stoc pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu in coșul
de cumpărături, in lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi,
implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta la data
plasării Comenzii, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate. Prin
finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice
mijloc disponibil / agreat de Vânzător, in orice situație in care este necesara contactarea
Cumpărătorului.
Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, in urma unei notificări
prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți fata de cealaltă
sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese in următoarele cazuri:
- neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, in cazul plății
online;
- invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Sportlink.ro, in cazul plății
online;
- datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;
Disponibilitatea unui Bun va fi afișată pe Site după cum urmează:
In stoc – Bunul exista in stoc la magazinul fizic sau depozit
Livrare in x zile – Bunul exista in stocul unui furnizor si se estimează livrarea in x zile
La comanda – Bunul nu este disponibil in stocul Sportlink.ro si pentru moment nu avem
informații despre disponibilitatea acestuia in stocul furnizorului. Dar, daca înregistrezi o Comanda
pentru un Bun care are in dreptul lui la comanda, unul dintre consultanții noștri de vânzări va
verifica disponibilitatea Bunului in stocul furnizorului si te va contacta ca sa iți comunice
disponibilitatea lui.
In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de
către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt si va returna
in contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (șapte)
zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul
si-a exprimat in mod expres intenția de reziliere a Contractului.
Metode de plata
Preturile Bunurilor si Serviciilor afișate pe site-ului www.sportlink.ro includ T.V.A. conform
legislației in vigoare.
Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda.
Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile si/sau Serviciile livrate, obligația

Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației
in vigoare. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunuri
si/ sau Servicii vândute prin adăugarea facturii in Contul Cumpărătorului sau prin posta
electronica, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător in Contul sau.
Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului ii revin obligațiile
de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informațiile si
documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul
își exprima acordul sa primească facturile in format electronic prin adăugarea acestora in Contul
sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată in Contul sau.
Plata se poate efectua la livrare prin sistem ramburs (maxim 7000 lei pentru persoane fizice si
maxim 5000 lei pentru persoane juridice), plata online cu cardul, plata in avans prin transfer in
contul SPORT LINK SRL in baza unei facturi proforme sau direct in magazine (cash, card). Nu
este perceput nici un comision suplimentar pentru tranzacții. Indiferent de valuta pe care o aveți in
cont, tranzacțiile se fac in lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.
In cazul plăților online, pentru procesarea datelor de card Sportlink.ro nu solicita si nu
stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.
Transferul proprietății
Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, după efectuarea plății din partea
Cumpărătorului, in locația indicata in Comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a
documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul
livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).
Metoda si costul de transport
Bunele comandate de Cumpărător si aflate in stocul Vânzătorului, se vor livra in următoarea zi
lucrătoare de la data comenzii prin curier rapid.
Clientul va fi anunțat prin telefon sau e-mail după preluarea coletului de către curier. Din acel
moment livrarea se va face in 1-2 zile pentru zonele acoperite de firma de curierat rapid (90% din
teritoriul României). Comenzile înregistrate sâmbătă si duminica vor fi expediate luni, iar livrarea
se va face marți sau miercuri, in funcție de locația clientului.
Livrarea se face doar pe teritoriul României si doar in localitățile acoperite de serviciile firmelor
de curierat. In alte cazuri se pot efectua livrări si cu un curier specificat de Cumpărător.

Livrarea Bunurilor
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor si va asigura transmiterea
documentelor însoțitoare. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe
teritoriul României.
Livrarea bicicletelor si a bicicletelor electrice se face in ambalajul original al
producătorului, daca Vânzătorul si Cumpărătorul nu au agreat altfel. Este posibil ca la
aceste categorii de Bunuri, bunul sa nu fie gata de utilizare in momentul îndepărtării
ambalajului si sa necesite unele operațiuni de punere in funcțiune si anume:
- Montare ghidon – ghidonul se rotește in poziția corecta si se strâng toate șuruburile de
fixare
- Montare roata fata – se montează si se strânge roata fata in așa fel încât sa nu existe
posibilitatea desprinderii acesteia in timpul rulării.
- Montare pedale - Înșurubați pedala dreaptă, marcata cu R sau D pe brațul pedalier drept,
ușor, cu mana, rotind-o în sens orar. Strângeți apoi ferm cu cheia, 25 Nm. Înșurubați pedala
stângă indicată cu L sau S pe brațul pedalier stâng. Înșurubați axul în sens anti orar. Strângeți
ferm cu cheia, 25 Nm.
- Montare sa si tija de sa
Pentru toate aceste operațiuni recomandam apelarea la un atelier specializat. In cazul
unor defecțiuni ale Bunului datorate punerii in funcțiune necorespunzătoare, SPORT LINK
SRL își rezerva dreptul de a refuza schimbarea sau remedierea in garanție a Bunului.
4. Dreptul de retragere si procedura de retur
Cumpărătorul are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa
renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea nici unui motiv si fără a
suporta alte costuri decât cele de livrare. Conform OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui
Bun expiră în termen de 14 zile de la ziua în care Cumpărătorul a comunicat vânzătorului decizia
de retragere din contract. Aceasta decizie poate fi comunicata trimițând Vânzătorului Formularul
de retragere din contract - vezi OUG 34/2014, Anexa, litera B. In cazul in care Comanda este
achitata, Vânzătorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării
Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi
returnata după cum urmează:

- pentru Comenzile achitate cu card bancar: prin restituire in contul din care a fost
efectuata plata sau prin generarea unui voucher cu valoarea Bunului returnat;
- pentru Comenzile achitate cu OP (transfer bancar): prin virament bancar sau prin
generarea unui voucher cu valoarea Bunului returnat;
- pentru Comenzile achitate ramburs / cu numerar in magazinul fizic: prin restituire
numerar in magazinul fizic, prin restituirea contravalorii Bunului in contul bancar transmis de
client sau prin generarea unui voucher cu valoarea Bunului returnat.
- pentru Comenzile achitate prin credit de consum: anulare/recalculare contract rate.
Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vândute sau
pana la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit
sa recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recenta).
Daca Bunul este returnat într-o stare in care nu mai poate fi vândut ca si nou (ambalaj
deteriorat, accesorii lipsa, Bunul este deteriorat), ne rezervam dreptul de a solicita o taxa pentru
readucerea Bunului la stadiul inițial, după caz, sau pentru a acoperi diferența de preț rezultata din
vânzarea Bunului ca resigilat sau, la solicitarea Cumpărătorului, vom reexpedia Bunul, cheltuielile
de livrare fiind suportate de către Cumpărător.
Diminuarea valorii Bunurilor returnate
Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță Cumpărătorul nu are posibilitatea de a verifica
Bunurile înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract. Din
același motiv, Cumpărătorului i se permite să testeze și să verifice Bunurile pe care le-a cumpărat
în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a
acestora. Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Cumpărătorul
trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un
magazin fizic real. De exemplu: Cumpărătorul trebuie doar să probeze o bicicleta, nu să o
folosească pentru deplasări.
Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din
manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării
Bunurilor.
In cazul in care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile
într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de
funcționare a acestora, Cumpărătorul este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii

Bunurilor. Accesoriile (manuale de utilizare, cabluri, baterii, încărcătoare etc.) aflate în cutia
Bunului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun. Ca urmare,
Cumpărătorul are obligația atunci când își exercita dreptul de retragere din contract sa returneze
Bunul in ambalajul original nedeteriorat și împreună cu toate accesoriile acestuia.
Bunurile returnate ce prezinta urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.)
se accepta retur numai după aducerea lor la conformitate, implicând costurile de igienizare,
cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială
în vederea vânzării ca Bun Recondiționat / Resigilat. Valoarea finală se stabilește în funcție de
valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferența dintre
valoarea inițială a Bunului nou și valoarea de revânzare a Bunului folosit.
Orice diminuare a valorii Bunurilor rezultata din manipularea acestora altfel decât cea
necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor este in responsabilitatea
Cumpărătorului. Pentru claritate, din pretul total al Bunului returnat, Vânzătorul va retine o suma
de bani ce reprezintă diminuarea valorii Bunului in proporție de 5%-50% din valoarea inițială a
Bunului, după caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicata Cumpărătorului la
recepționarea Bunurilor returnate.
In cazul unui Serviciu prestat de către Vânzător, daca Serviciul a fost prestat complet, iar
executarea lui a început cu acordul prealabil expres al Consumatorului, atunci Consumatorul își
va pierde dreptul la retragere din contract.
5. Confidențialitate
Sportlink.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați.
Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate in prezentul
Document.
Cumpărătorul nu va face nici o declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice
alt mod de dezvăluire către terțe părți cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul
prealabil scris al Vânzătorului.
6. Condiții de garanție
Toate Bunurile comercializate de către Sportlink.ro beneficiază de condiții de garanție
conforme legislației in vigoare si politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, in
ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.

In cazul Bunurilor vândute si livrate de Sportlink.ro, certificatele de garanție fie sunt emise
direct de producător, fie sunt emise de către S.C. Sport Link S.R.L.
7. Proprietatea intelectuala
Conținutul acestui site, definit prin totalitatea informațiilor existente pe www.sportlink.ro
(denumire, logo, sigla, text, design, imagini, numele Bunurilor/ Serviciilor etc), care poate fi
accesat prin intermediul unui echipament electronic, informațiile transmise prin e-mail, telefon sau
orice altă cale de comunicare din partea Vânzătorului către Cumpărător, date referitoare la
Vânzător, informații legate de Bunurile/ Serviciile/ tarifele practicate de Vânzător sau partenerii
cu care Sport Link are încheiate contracte, sunt protejate de legea dreptului de autor, proprietate
intelectuală și industrială. Utilizarea informației de pe acest site este supusă acestor termeni și
condiții.
8. Răspunderea
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare
terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale
conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare
si in special pentru pierderea acestora.
Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru
menținerea confidențialității datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesării
Contului, si, in măsura permisa de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin
intermediul Contului sau.
Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului si/sau plasarea Comenzilor, Utilizatorul/
Cumpărătorul accepta in mod expres si fără echivoc Termenele si Condițiile Site-ului in ultima
versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului
si/sau utilizării conținutului si/sau la data plasării Comenzii.
Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii si Condițiile Siteului pentru a reflecta orice modificări ale modului si condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice
modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la
momentul afișării in Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea
modificată a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestui
Document.

Vânzătorul poate suspenda sau rezilia dreptul utilizatorilor de a folosi resursele site-ului daca
se constata o activitate ilegala sau frauduloasa din partea lor. Datele personale ale utilizatorilor,
utilizate la înscrierea pe formularul de contact, vor fi șterse.
Vânzătorul nu își asuma nicio responsabilitate pentru orice eroare sau omisiune din conținutul
acestui site.
9. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Va rugam sa parcurgeți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, care face parte din prezentul Document.
10. Politica de cookies
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținut-ul site-ului, pentru a oferi funcții de
socializare și pentru a analiza traficul pe site. Sunteți de acord cu cookie-urile noastre dacă
continuați să utilizați site-ul nostru. Vedeți Politica de Cookies, care face parte din prezentul
Document.
11. Forța majora
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale,
daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzător, total sau parțial este datorata
unui eveniment de forță majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului
părților si care nu poate fi evitat.
Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu
încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a
contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
12. Soluționarea litigiilor
Pentru orice litigiu legea aplicabilă este legea română. Eventualele litigii apărute intre Vânzător
si Utilizatori / Cumpărători se vor soluționa pe cale amiabilă, prin mediere iar daca acest lucru nu
este posibil se va recurge la instanța judecătoreasca competenta din Municipiul Brașov.
13. INFORMATII PRIVIND BICICLETELE ELECTRICE
Regulamentul rutier european EN15194 stabilește că bicicletele electrice, eBike sau Pedelec,
sunt denumite și EPAC, Electrically Power Assisted Cycle (bicicleta asistata electric): „Prezentul
standard european este destinat să acopere biciclete asistate electric care au o putere nominală
continuă maximă de 0,25 kW, care este redusa progresiv și oprita în cele din urmă când vehiculul
atinge o viteză de 25 km / h sau mai devreme, dacă ciclistul încetează să mai pedaleze."

În majoritatea statelor membre ale UE nu există o obligație legală de a respecta EN15194, doar
recomandări. Numai în câteva state membre, cum ar fi Marea Britanie și Franța, respectarea
standardului este obligatorie.
Cu toate acestea, producătorii din UE au obligația legală de a se conforma Directiva generală
privind siguranța produselor, 2001/95/CE. Principiul de bază al acestei legi este că producătorii
trebuie să se asigure că produsele introduse pe piață sunt sigure. În cazul în care un apare o
problemă cu un pedelec și vehiculul respectă EN15194, atunci va beneficia de o prezumție de
siguranță. Dacă pedelecul nu are certificare EN15194, nu va exista o asemenea prezumție.
Majoritatea statelor membre permit auto-certificarea. Aceasta înseamnă că, dacă un producător
are unități de testare proprii și consideră că pedelecurile sale, după testare, respectă EN15194,
producătorului i se permite să certifice propriile produse. În realitate, mulți producători au pedelecurile lor testate de organizații profesionale de testare.
În consecință, vehiculul trebuie să vină cu marcaje și instrucțiuni enumerate în aceste
standarde.
Marcare
• cadrul trebuie să fie vizibil și permanent marcat cu un număr de serie într-o locație vizibilă
• cadrul trebuie să fie marcat vizibil și durabil, cu numele producătorului sau reprezentantul
producătorului și numărul standardului european pentru partea mecanică a bicicletei
• vehiculul trebuie marcat durabil cu următoarele cuvinte: EPAC conform En15194
• 25 km / h, adică viteza de întrerupere a asistării electrice
• 250 W, adică puterea nominală continuă a motorului electric
Toate bicicletele electrice vândute de www.sportlink.ro respecta EN15194.
14. Contact
Pentru orice întrebări legate de politica noastră de confidențialitate va rugam sa contactați
operatorul de date: S.C. SPORT LINK S.R.L., J08/2470/2019, CUI RO41427727, Ghimbav, str.
Zambilei 67 si punct de lucru in Brașov, str. De Mijloc nr. 31, email: contact@sportlink.ro, telefon:
0721244552

