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1. This limited warranty does not cover:
• The normal wear and tear of the Product. The following
parts are considered wearable parts and wear parts:
Braking, valves, tabs, bearings, free wheel bodies, seals,
decorative items;
• Damage caused by the transport, handling or storage of
the product;
• Damage caused by assembly of parts that are suitable for
the product;
• Damage caused by improper mounting of the product;
• Defects or damage caused by improper use or insufficient
maintenance;
• Damage due to non-compliance with the product owner’s
manual;
• Damage due to modifications to the product;
• Any impact caused by sharp items, due to torsion,
compression, fall, abnormal impact or other actions that are
Beyond the reasonable control of the New Race;

1. Esta garantia limitada não cobre:
• O uso e desgaste normal do Produto. São consideradas
peças sujeitas a uso e desgaste as peças seguintes: superfície
de travagem do aro, válvulas, linguetas, rolamentos, corpos da
roda livre, vedantes, itens decorativos;
• Os danos provocados pelo transporte, manuseamento ou
armazenamento do Produto;
• Os danos causados pela montagem de peças que não sejam
adequadas para o Produto;
• Os danos provocados pela montagem inadequada do
Produto;
• Os defeitos ou danos causados por uma utilização imprópria
ou manutenção insuficiente;
• Os danos devido à inobservância das instruções do manual
do proprietário dos produtos;
• Os danos devido a modificações ao Produto;
• Qualquer impacto provocado por itens pontiagudos, devido
a torção, compressão, uma queda, um impacto anormal ou
outras ações que estejam para além do controlo razoável da
New Race;

1. La presente garantía limitada no cubre:
• El desgaste normal del producto. Se considerarán como
componentes de desgaste los siguientes: superficie de
frenado de la llanta, válvula, trinquetes, rodamientos,
cuerpos de piñón libre, juntas, decoración;
• Daños causados por el transporte, la manipulación o el
almacenamiento del Producto;
• Daños causados por el montaje y el ensamblaje de piezas
no adecuadas para el Producto;
• Daños causados por un montaje o ensamblaje inadecuado
del Producto;
• Defectos o daños causados por un uso inadecuado o un
mantenimiento deficiente;
• Daños debidos al incumplimiento de las instrucciones del
manual del propietario del producto;
• Daños debidos a modificaciones del Producto;
• Impactos causados por objetos cortantes, torsión,
compresión, caídas, un impacto anormal u otras acciones
que estén razonablemente fuera del control de New Race;

2. Esta garantia limitada não é aplicável se:
• O Produto não for devolvido na sua embalagem original;
• O Produto tiver sido modificado ou reparado por qualquer
pessoa ou entidade diferente de um representante New Race
no país em questão;
• O Produto tiver sido reparado com peças sobresselentes
não autorizadas;
• O número de série do Produto tiver sido removido, apagado,
alterado ou tornado ilegível;

2. La presente garantía limitada no será exigible si:
• El producto no es devuelto en su embalaje original;
• El producto ha sido modificado o reparado por cualquier
persona o entidad distinta de un representante de New Race
en el país en cuestión;
• El Producto ha sido reparado con recambios no
autorizados;
• El número de serie del producto ha sido eliminado,
borrado, alterado o manipulado para dejarlo ilegible;

2. This limited warranty shall not apply if:
• The product is not returned in its original packaging;
• The product has been modified or repaired by any person
or entity other than a New Race representative in the country
in question;
• The Product has been repaired with unauthorized spare
parts;
• The Product serial number has been removed, deleted,
changed, or made unreadable;
IMPORTANT: Always use New Race original carbon brake
pads when using New Race full carbon wheels. Keep your
brake pads clean, debris from the brake surface might
get stuck in the carbon brake pads which will result in
unrepairable damage to your full carbon rim.
NOT FOLLOWING
WARRANTY.
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3. This warranty does not apply to products of the “New Race
Special Competition Service”.
Please consult our wheel manual in www.newrace.eu

IMPORTANTE: Use sempre os calços de travão de carbono
originais da New Race ao utilizar as rodas de carbono da
New Race. Mantenha a superfície dos seus calços de travão
de carbono sempre limpa, podem ficar presos detritos, o que
resultará em danos irreparáveis no aro de carbono.
SERÁ ANULADA A GARANTIA CASO NÃO SIGA ESTAS
INTRUÇÕES.
3. Esta garantia não é aplicável a Produtos do “Serviço
Especial Competição New Race”.
Consulte o nosso manual de rodas em www.newrace.eu

IMPORTANTE: Utilice siempre las zapatas de freno de
carbono originales de New Race al utilizar las ruedas
de carbono de New Race. Mantenga la superficie de sus
zapatas de freno de carbono siempre limpia, pueden quedar
residuos, lo que resultará en daños irreparables en el aro
de carbono.
SERÁ ANULADA LA GARANTÍA EN CASO NO SIGA ESTAS
INTRUCIONES.
3. La presente garantía no cubre los Productos del curso
“Special Service Course New Race”.
Consulte nuestro manual de ruedas en www.newrace.eu

