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Kolesa Rog s svojo več kot 65-letno tradicijo dan danes predstavljajo simbol 
slovenske kolesarske industrije. Kolesa, ki so luč sveta ogledala kmalu po koncu 2. 
svetovne vojne, zlata leta doživljala v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja, ob koncu devetdesetih pa počasi zašla v težave in zaustavitev proizvod-
nje, so se v letu 2017 na tržišče vrnila z enim svojih najbolj kultnih proizvodov - 
zložljivim kolesom Pony. 

Pony je sodobno oblikovano mestno kolo, ki s prepletanjem tradicionalnih elemen-
tov in sodobnega dizajna kolesa, uteleša dolgo tradicijo in preporod blagovne 
znamke Rog. Sestavljeno je iz najmodernejših komponent in materialov ter 
predstavlja varno in udobno prevozno sredstvo po urbanih središčih in urejenih 
kolesarskih poteh.
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Uvod
Zgodba Rog koles
Varnostna priporočila
Moj Pony
Vzdrževanje in čiščenje
Ne / Vozni Pony
Prilagoditve velikosti in udobja
Momenti zategovanja
Servisiranje
Garancija

UvodKazalo

Registriraj svoje kolo na rogbikes.com/registration
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1949
Ustanovitev nove tovarne 
koles in pisalnih strojev v 

Ljubljani. Predstavitev 
prototipa prvega kolesa.
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Zgodba
Rog koles

1951
Pričetek izdelave prvi 
sestavnih delov kolesa 
(špice za kolesa, turna 

pedala, prednja os, obroči, 
blatniki in krmilni ležaji)

1953

1954 1969
Izdelano prvo kolo 

znamke Rog.

Cena kolesa “Touring” 
znaša 31600 dinarjev, kar
 je več od mesečne plače 

direktorja tovarne

Podjetje Rog dnevno izdela 
700 koles in proizvede kar 
57% vseh jugoslovanskih 

koles 

1964
Rog izdela prva slovenska 
zložljiva kolesa - “Pony”

1971
Steče proizvodnja koles s 

pomožnim motorjem - 
“Pony Express”

Odprtje novih prostorov za 
proizvodnjo v industrijski  
coni Moste in povečanje 

kapacitet proizvodnje  
(na dan proizvedejo 800 

koles, 700 dodatnih okvirjev 
in 40 Pony Expressov)

1979

Opomba: Podatki o številu zaposlenih in količini proizvedenih koles so pridobljeni iz arhivov tovarne Rog. Graf prikazuje povprečno količino proizvedenih koles, stolpci pa ponazarjajo povprečno letno število zaposlenih v tovarni.
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Tovarna Rog je svoje ime je dobila po sedežu glavnega 
poveljstva partizanskih enot v Kočevskem Rogu.
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Kolesa postajajo cenovno 
vse bolj dostopna. Cena 
kolesa Tourning znaša le 

še dvanajstino plače 
direktorja podjetja.

Pričetek izdelave kolesa 
BMX. 

1980

1984

Rog izdela svoja prva 
gorska kolesa.

1988
Izguba jugoslovanskega 

trga in zmanjšanje 
proizvodnje koles za 

polovico.

1992 2006
Okrožno sodišče v Ljubljani 
objavi stečaj podjetja Rog.

2016
Gorenje d.d. in BTC d.d. 

odkupita blagovno 
znamko Rog.

2017
Po letu razvoja 

sodobnega mestnega 
kolesa z elementi bogate 

tradicije izdelave slovenskih 
koles Rog na trg ponovno 

vrne znameniti model 
kolesa Pony.
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1979 1981

Z Rogovimi kolesi so se že v osemdesetih vozili ne le po Jugoslaviji, 
pač pa tudi po Nemčiji, Švici, Finski, Veliki Britaniji, Avstriji, Danski, 

Nizozemski, ZDA, Kanadi, Iraku, Tuniziji, Angoli, Nigeriji in še kje.

Priročnik za uporabo zložljivega kolesa Pony  Stran 04ROG Bikes



Pony je namenjen vožnji po cestah in urejenih poteh.
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Skupna teža voznika in prtljage ne sme presegati 110 kilogramov. Kolo ni namenjeno 
izvajanju akrobatskih trikov, krosu ali ekstremni vožnji. Napačna uporaba kolesa lahko 

izniči njegovo garancijo in povzroči okvaro nekaterih sestavnih delov. Za zagotavljanje 
varne uporabe kolesa sledite varnostnim priporočilom.

Pred vsako vožnjo preverite ustrezno stanje kolesa!     Prepričajte se, da je zaviralna površina obročev kolesa nepoškodovana ter preverite, da 
obroči niso prekomerno obrabljeni.     Prestave in zavore morajo biti ustrezno nastavljene, uporabljeni kabli pa nepoškodovani.     Prepričajte se, da so vse 
matice, objemke in vpenjalci kolesa ustrezno nameščeni in priviti ( glej stran 14, 15).

1

2 3

Varnostna
Priporočila

Bodite pozorni
Med vožnjo zmeraj spoštujte prometno zakonodajo in 
bodite pozorni na dogajanje okoli vas.

2

Vzdržujte ustrezno varnostno razdaljo za ostalimi udeleženci 
v prometu. Sile zaviranja in varnostno razdaljo vedno 
prilagodite glede na vremenske razmere. Pri zaviranje 
vedno uporabljajte najprej zadnjo zavoro. Sprednje zavore 
na voznika vplivajo z večjim sunkom, kar lahko ob 
neustrezni uporabi povzroči izgubo nadzora in padec.

Varnostna razdalja5

Spoznajte svoje kolo
Pred prvo vožnjo se ustrezno spoznajte z vsemi deli kolesa in 
njihovo uporabo (prestave, zavore, itd.).

1 Brez sopotnikov
Prevažanje sopotnika na kolesu je lahko nevarno in močno 
odsvetovano tudi v primeru, da  skupna teža potnikov ne 
presega 110 kilogramov. 

3

Menjava delov
V primeru menjave sestavnih delov kolesa priporočamo, 
da vse dele, katerih varnost je ključnega pomena, 
zamenjate z originalnimi Rog nadomestnimi deli.

4

V primeru nesreče
Če je kolo utrpelo udarec ali poškodbo, ga je potrebno 
nemudoma prenehati uporabljati ter ga v pregled peljati 
pooblaščenemu Rog serviserju ali drugem servisnem 
strokovnjaku. Pred ponovno vožnjo je potrebno vse 
poškodovane dele ustrezno zamenjati.

6



Deževne vremenske razmere poslabšajo oprijem, 
zaviranje in vidno polje vseh udeležencev v 
prometu. Tako se v mokrih razmerah občutno 
zmanjša zaviralna moč vašega zavornega sistema, 
pnevmatike kolesa pa imajo občutno slabši 
oprijem kot v suhih razmerah. Za ohranjanje 
nadzora nad  kolesom v takšnih razmerah je 
pomembno ohranjanje počasnejše vožnje ter 
zgodnejše in postopno zaviranje.

Vožnja s kolesom ob zori, mraku, ponoči ali drugih 
trenutkih slabe vidljivosti brez ustrezne kolesarske 
razsvetljave in odsevnikov je nevarna in lahko 
botruje hudim telesni poškodbam ali smrti. 
Kolesar je za ostale udeležence v prometu v 
takšnih razmerah slabše opazen, kar zahteva višjo 
stopnjo opreznosti. Za zagotavljanje optimalne 

varnosti je potrebna ustrezna uporaba kolesarskih 
svetil (sprednja in zadnja svetilka), odsevnih 
dodatkov in odsevnih oblačil (npr. odsevni trakovi, 
oblačila, čelade). Pred vožnjo se prepričajte, da 
oblačila in stvari, ki jih prevažate, ne zakrivajo 
odsevnikov in svetil.

Vožnja ponoči Vožnja v dežju

Dežne
kaplje

Manjše 
vidno 
polje

Slabši 
oprijem 
pnevmatik

Daljša 
zavorna 

pot

Prižgana 
sprednja 
svetilka

Pozoren 
pogled

Prižgana 
zadnja

svetilka

Odsevniki

Odsevniki

Zlagajte previdno
Med zlaganjem in sestavljanjem kolesa pazite, da rok ne 
vstavljate v mesta, kjer bi se lahko ujele ali zataknile.

8
Uporaba ustrezne kolesarske čelade je močno 
priporočljiva, tudi če njena uporaba ni zakonsko obvezna.

Čelada ne škodi9Preverite ustreznost
Poskrbite, da je kolo ustrezno zloženo oziroma sestavljeno. 
Tako se izognete telesnim poškodbam. 

7
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Sedež
Sedežna opora
Prtljažnik
Zadnja luč
Blatnik
Pnevmatike
Kolesni obroči
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Moj Pony
Pregled delov
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Odsevnik
Stojalo 
Veriga 
Gonilka
Pedala
Ventil

8
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Vilice
Sprednja luč
Krmilna opora
Zavorna ročica
Sprožilec prestav18

17

16

15

14 Krmilo
Okvir
Zaklep21

20

19
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Pnevmatike
Za varno upravljanje kolesa, optimalno porabo energije pri poganjanju 
pedal in dolgo življenjsko dobo pnevmatik je pomembno, da so vaše 
pnevmatike dobro napolnjene. Pony kolesa so opremljena z ventili, ki 
omogočajo standardne metode polnjenja kot so uporaba ročne ali nožne 
zračne tlačilke in zračnih linij na bencinskih servisih.

Kolesni obroči
Enostavno odstranjevaje in pritrjevanje kolesnih obročev omogoča lažji 
transport kolesa in popravilo pnevmatike. Pred uporabo poskrbite, da so 
obroči ustrezno pritrjeni (glej stran 16), se pravilno vrtijo in so poravnani 
tako, da ne prihaja do obrabljanja plaščev z drgnjenjem ob okvir ali vilice.
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V pnevmatikah vzdržujte in redno preverjate ustrezno višino zračnega 
tlaka. Podatki so podani na stranskem robu vsake pnevmatike.Opozorilo!



Prestave
Poleg koles z eno prestavo obsega ponudba Pony koles tudi modele s tri- in 
pet-stopenjskim sistemom notranjih prestav. Pri sistemih z več prestavami 
je prestavljanje mogoče z vrtenjem sprožilca na desni strani krmila. Za 
učinkovito prestavljanje sprostite pritisk s pedal in sočasno z vrtenjem 
sprožilca nadaljujte z rahlim poganjanjem pedal.

Zavore
Pony kolesa so opremljena z dvema vrstama zavor. V-zavore delujejo tako, 
da stisnejo platišče z dvema zavornima ploščicama. V-zavore se upravljajo 
ročno z ločenima ročicama za sprednje in zadnje zavore. Zavorna ročica za 
prednjo zavoro se nahaja na levi strani krmila, ročica za zadnjo zavoro pa na 
desni strani krmila. Če se zavorna ročica, ko jo povlečete, dotakne ročice 
krmila, je potrebno zavore nujno nastaviti. V primeru, ko so utori na površini 
zavornih ploščic globoki manj kot 1 mm, je potrebno ploščice zamenjati.

Pony kolesa brez prestav imajo namesto zadnjih V-zavor vgrajen sistem 
zadnje pesto zavore. Takšna vrsta zavornega sistema je aktivirana z 
vzvratnim vrtenjem gonilke. Za najučinkovitejši način zaviranja  postavite 
gonilki v vodoraven položaju in se z nadzorovano silo oprite na zadnje 
pedalo. Z višjo silo kot pritisnete na pedalo, višje zavorne sile sprožate do 
točke, ko zadnje kolo zablokira in začne drseti.

Veriga
Vsa Pony kolesa uporabljajo "1/2 x 1/8" verigo. Sčasoma se veriga in zobniki 
iztrošijo, kar povzroči neučinkovit in grob prenos moči ali celo padanje 
verige s prednjega/gonilnega in zadnjega zobnika. Redno čiščenje in 
mazanje podaljša življenjsko dobo verige ter ob enem olajša poganjanje 
pedal. Nikoli ne uporabljajte nove verige na obrabljenih zobnikih ali 
obratno. Vsakih 1000 kilometrov je priporočljivo verigo in zobnike pregledati 
in ustrezno zamenjati, za kar je priporočljivo, da se obrnete na pooblaščen-
ega Rog serviserja ali drugega servisnega strokovnjaka.

Servis in nastavljanje zavor zahteva uporabo posebnih znanj in orodij. Ne poskušajte razstaviti ali servisirati zavor vašega kolesa sami. Če menite, da zavore 
ne delujejo dobro ali imate težave z zaviranjem, v najkrajšem možnem času obiščite pooblaščenega Rog serviserja ali drugega servisnega strokovnjaka.Opozorilo!
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Od časa do časa je potrebno zadnji pesto in sprožilec prestav prilagoditi oz. 
ponovno nastaviti. Če menite, da menjalnik ne teče gladko, ali imate težave s 
prestavljanjem, v najkrajšem možnem času obiščite pooblaščenega Rog 
serviserja ali drugega ustrezno usposobljenega servisnega strokovnjaka.

Luči in odsevniki
Pony kolesa so opremljena z dvema električnima LED lučema. Bela 
sprednja luč je nameščena na krmilu kolesa in vključuje tri priložene AAA 
alkalne baterije. Zadnja rdeča luč je nameščena na zadnji blatnik ter ima 
prav tako priloženi dve AAA bateriji. Obe luči se preprosto vklapljata in 
izklapljata s pritiskom na stikalo.

Vsak kolesni obroč je opremljen tudi z odsevnikom oz. mačjim očesom. 
Odsevniki so oblikovani tako, da odbijajo svetlobo luči motornih vozil in 
cestne razsvetljave ter s tem omogočajo boljšo vidljivost kolesarja. 
Odsevniki niso primerno nadomestilo za zahtevane luči.

Pred uporabo se vedno prepričajte, da so odsevniki, svetila in njihovi nosilci, 
ustrezno pritrjeni in v brezhibnem stanju. Za popravilo in zamenjavo 
poškodovanih in neustrezno nameščenih komponente se obrnite na 
pooblaščenega Rog serviserja ali drugega servisnega strokovnjaka.

Pred vožnjo se prepričajte, da so vsi deli kolesa deluje pravilno. V primeru 
nepravilne nastavljivosti ali delovanja posameznega dela kolesa se pred uporabo 
obrnite na avtoriziranega Rog serviserja ali drugega servisnega strokovnjaka.

Opozorilo!

Opozorilo!
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Vzdrževanje
in čiščenje

Pravilno in redno vzdrževanje kolesa predstavlja 
pomemben dejavnik pri zagotavljanju udobne in varne vožnje. 

Z upoštevanjem osnovnih smernic uporabe in vzdrževanja 
kolesa lahko občutno podaljšate življenjsko dobo kolesa.

2.3 bar

Za doseganje maksimalne življenjske dobe kolesa in pnevmatik je 
pomembno redno preverjanje in vzdrževanje priporočenega tlaka 
v zračnicah.

Pri čiščenju kolesa prah in umazanijo z okvirja najprej pobrišite s 
suho krpo in nato še z vlažno krpo, namočeno v blago mešanico 
detergenta. Okvir kolesa za konec pobrišite s suho krpo in spolirajte 
s polirnim voskom. Platišča in plastične dele kolesa očistite z vodo
 in razmaščevalnim sredstvom.

Čiščenje kolesa1

2
Za zagotavljanje maksimalnega trenja zavor vzdržujte platišča in 
zavorne obloge čiste in razmaščene. Prepovedano je čiščenje 
zavornih oblog z mazivi, voski ali loščili.

Platišča in zavore

3 Tlak v zračnicah

Po izpostavljenosti dežju kolo posušite in ga ustrezno zaščitite s 
protikorozijskim premazom. Če so bili pest in gonilni ležaji potopljeni 
v vodo, je potrebno kolo odpeljati k pooblaščenem Rog serviserju ali 
drugemu servisnemu strokovnjaku, ki bo komponente razstavil in 
ponovno namazal.

4 Vlaga in korozija
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Opomba: V primeru nejasnosti ali dodatnih vprašanj na temo vzdrževanja vašega kolesa se obrnete na pooblaščenega Rog serviserja ali drugega servisnega strokovnjaka.

5 Vzdrževanje zapirnega mehanizma
Za enostavno sestavljanje in razstavljane kolesa je pomembno 
vzdrževanje čistega in dobro namazanega vpenjalnega sistema. Če 
postane zaklep trd in težje gibljiv, ga je potrebno odpreti, očistiti in v 
reže zaklepa vbrizgati silikonsko mazivo. Po vbrizganju zaklep večkrat 
prepognite, da se mazivo dobro vtre po vpenjalnega sistema. Če 
zaklep kljub temu ostane težje gibljiv, obiščite pooblaščenega Rog 
serviserja ali drugega strokovnjaka, ki bo zaklep ustrezno razstavil, 
detajlno očistil in namazal.

6 Hraniti na suhem
Izogibajte se puščanju kolesa na dežju in ga hranite v suhem prostoru. 
Prav tako kolesa ne izpostavljajte jedkim snovem. 

8 Poškodbe barvnega premaza
Če se na okvirju kolesa pojavijo poškodbe barvnega premaza,
 jih s korekturnim lakom ustrezno premažite in tako zaščititi 
pred nadaljnjim rjavenjem poškodovanih mest.

Redno čiščenje in mazanje verige bo podaljšalo njeno življenjsko 
dobo. Za ustrezno vzdrževanje verigo najprej razmastite z 
razmaščevalnim sredstvom, jo posušite in nazadnje namažite 
z mazivom za verigo.

9 Vzdrževanje verige

7 Odsevniki in svetila
Redno preverjajte odsevnike, svetila in njihove nosilce. 
Poskrbite, da bodo čisti, nepoškodovani in varno nameščeni.

Redno čistite in mažite vse gibljive dele kolesa. Vse komponente 
na kolesu naj bodo ustrezno pritrjene in nastavljene.

10 Skrb za vse gibljive dele
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Ne/Vozni Pony
Sestavljanje in razstavljanje

Stran 13  Priročnik za uporabo zložljivega kolesa Pony

Opomba: Proizvajalec GOR Kolesa ne odgovarja za poškodbe in škodo, nastalo kot rezultat neustrezno 
sestavljenega kolesa. Za več informacij o sestavljanju in razstavljanju kolesa obiščite rogbikes.com.

4

Nastavite navoj desnega pedala v navojno 
luknjo na desni gonilki in z roko navoj 

počasi zavrtite v smeri urinega kazalca. Če 
med vrtenjem čutite upor, je le-ta lahko 

posledica nepravilnega kota med 
vstavljenim navojem in navojno luknjo. 

Pedalo odvrtite v nasprotni smeri urinega 
kazalca in ga pod pravim kotom ponovno 

privijte. Ob zaključku privijanja si za 
ustrezno pritrditev pedala (Navor 35 Nm) 

pomagajte s 15 mm viličastim ključem.

Vzemite kolo previdno iz embalaže, 
odstranite zaščitno peno z okvirja kolesa, 
razprite okvir in z ročico hitrega zapenjala 

pričvrstite spoj okvirja.

Razprite stojalo kolesa in 
nanj naslonite kolo.

Postavite krmilno oporo v krmilno cev 
in sedežno oporo v sedežno cev. Obe 

komponenti nastavite in pritrdite 
na primerni višini.

1

2

2

3

4

3

4

3

1
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Usmerjenost in višina krmila se upravljata z zategovanjem in odtegovanje vijaka 
na zunanjem delu spoja med krmilom in oporo krmila. Za odvijanje vijaka 
uporabite ključ Imbus 6, ki ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Krmilo 
nastavite na ustrezno višino in ga usmerite pravokotno na sprednjo kolo. Pri 
nastavljeni višini in smeri krmilo nato pričvrstite z zategnitvijo vijaka v smeri 
urinega kazalca (Navor 18 Nm).

Višina sedeža se upravlja s hitrim zapenjalom, ki je nameščen na spoju sedežne 
opore in okvirja kolesa. Za nastavitev višine sedeža, ročico zapenjala odpnite in 
postavite sedež na željeno višino. Ko določite višino, sedež usmerite naravnost 
naprej in zapnite ročico tako, da v celoti objema okvirja kolesa.

Za nastavitev naklona in pozicije sedež uporabite Imbus 6. Odvite vijak pod 
sedežem v nasprotni smeri urinega kazalca in namestite sedež v željeno lego. 
Vijak nato zategnite v smeri urinega kazalca z navorom 8 Nm.

Preprosto zlaganje oz. razstavljanje okvirja kolesa omogoča sistem hitrega 
zapenjanja. Odpnite ročko hitrega zapenjanja in okvir kolesa po desni strani 
prepognite na pol. Pri sestavljanju kolesa v vozno pozicijo je pomembno, da se 
spoja ustrezno sprimeta preden zategnete ročico zapenjala.

Za prilagajanje naklona krmila uporabite ključ Imbus 6. Ključ namestite na vijak, 
ki je pritrjen na notranji strani spoja med krmilom in oporo krmila. Za odtegov-
anje spoja in spremembo naklona krmila ključ zavrtite v nasprotno smer 
urinega kazalca. Ko krmilo postavite v željeno lego, ključ zavrtite v smeri urinega 
kazalca in zategnite krmilo (Navor 18 Nm).

Zategovanje in odtegovanje ključnih delov kolesa Pony je mogoče 
z uporaba ključa IMBUS 6  (orodja priloženega ob nakupu kolesa) 
in ročnim upravljanjem preko sistema hitrih zapenjalcev.

1

1

2

2

3

3

5

4

4

5
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Prilagoditev sedeža je pomemben dejavnik pri 
doseganju najudobnejše in učinkovite vožnje 
kolesa. Tako mora biti za optimalno vožnjo noga ob 
postavitvi pete na najnižjo točko pedala v skoraj 
iztegnjenem položaju. Če so boki med poganjan-
jem pedal v neenakomernem položaju (kot 
rezultat pretiranega iztegovanja noge za dosego 
pedala), je sedež kolesa nastavljen previsoko. Ko je 
višina sedeža pravilno prilagojena, se prepričajte, 
da sedežna opora ne presega oznake za maksimal-
no višino sedeža, s stopali pa se lahko dotikate tal.

V primeru prilagoditve položaj katerega izmed delov kolesa ne pozabite ustrezno priviti vseh vijakov, matic in zapenjalcev

Prilagoditev
velikosti in udobja
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Opozorilo!

A

Pomemben dejavnik varne in udobne vožnje 
kolesa je tudi pravilna nastavitev položaja krmila, ki 
omogoča udoben in enostaven doseg regulatorjev 
prestav ter zavornih ročic. Pri vožnji naj bo vaša 
teža uravnotežena tako, da vaše roke rahlo 
počivajo na krmilu. S tem boste med poganjanjem 
pedal omejili oz. preprečili pritiske na zapestja in 
podlakti.

Hrbet in ramena naj bodo v vzravnani drži.A

Roke sproščeno počivajo na krmilu.B

Vzravnana glava in pozoren pogled.

c Lahkoten oprijem krmila, ki omogoča 
nemoteno uporabo zavor in prestav.

d
Višina sedeža naj omogoča skorajšnji 
izteg noge, ko je pedalo v najnižji točki 
in doseg tal z nogami.

e

E

c

d

b

1
3

2

1 Prilagoditev višine sedeža.

2 Prilagoditiv naklona krmila.

3 Prilagoditev višine krmila.

Hej, ne pozabi čelade!

ROG Bikes
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SERVISIRANJE IN GARANCIJA
Za veljavnost garancije je potrebno redno servisiranje vašega kolesa. 
Servise je potrebno opravljati enkrat letno, kar pomeni, da mora biti 
za veljavno garancijo prvi servis kolesa opravljen v roku enega leto od 
nakupa oziroma prejema kolesa. Za dosego polnega obdobja 
veljavnosti garancije je nato potrebno kolo redno servisirati tudi 
vsako naslednje leto. Servis lahko opravi pooblaščeni Rog serviser ali 
drug ustrezno usposobljen servisni strokovnjak. Ustrezna skrb za kolo 
in opravljanje servisov se dokazuje s preložitvijo izdanih računov za 
storitev servisa.

Za vsa kolesa Pony je priporočljivo vsakoletno opravljanje servisa kolesa pri 
avtoriziranem Rog serviserju ali drugem ustrezno usposobljenim servisnim 
strokovnjaku. Z rednim vzdrževanjem boste podaljšali življenjsko dobo kolesa 
in si zagotovili njegovo varno uporabo.

Rog pooblaščeni serviserji so usposobljeni za ustrezno popravilo in nastavljan-
je vseh komponent vašega kolesa. Če katerikoli del kolesa ne deluje dobro ali 
imate težave z njegovo uporabo, se v najkrajšem možnem času obrnite na 
najbližjega pooblaščenega Rog serviserja. Seznam avtoriziranih Rog prodajal-
cev in serviserjev je dostopen na www.rogbikes.com/rogspots.

Servisiranje vam zagotavljamo tudi izven garancijske dobe. Proti plačilu vam 
zagotavljamo popravilo, vzdrževanje kolesa in nadomestne dele 3 (tri) leta po 
poteku garancijskega roka.

SERVIS

18 Nm

Komponenta Newton Meter (Nm)

Vijak droga krmila

18 Nm

16 Nm

159
in/lbs

159
142

184
kg f/cm

184

71
in/lbs

71

354
in/lbs

82
kg f/cm

408
kg f/cm

82

163

Zaponka držala krmila 

25 Nm

Komponenta Newton Meter (Nm)

Zapenjanje prednje osi

28 Nm

221
in/lbs

248
255

kg f/cm

286Zapenjanje zadnje osi

Vijak vodila sedeža

5 Nm

Komponenta Newton Meter (Nm)

Vijak sedežnega droga

18 Nm

4 Nm

44
in/lbs

159
35

51
kg f/cm

184
41

Vijak stojala

Zapenjalo okvirja

Krmilo, krmilni ležaji, 
sedež in sedežna opora

8 Nm

Komponenta Newton Meter (Nm)

Zavorna ročica

8 NmZavorne čeljusti

Zavore in zavorne ročice

Okvir in vilice

40 Nm

Komponenta Newton Meter (Nm)

Pedalo in gonilka

354 40840 NmGonilni ležaj

Gonilke, os in področje pedal

Tabela
momentov zategovanja

Servisiranje
in garancija

Sprednja in zadnja pesta
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Opomba: Firma in sedež prodajalca ter datum izročitve blaga potrošniku sta razvidna iz 
predloženega računa, ki je kot priloga sestavni del tega garancijskega lista.

GOR KOLESA, proizvodnja koles, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija, kot proizvajalec/daja-
lec garancije/uvoznik izjavlja:

Garancija ter uveljavljanje zahtevkov iz naslova garancije 
ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti 
prodajalca za napake na blagu.

veljajo izključno za kolesa in dele, kupljene pri pooblaščenem prodajalcu Rog.
Garancija velja ob predložitvi računov opravljenih servisov.

•
• 

da bo kolo v garancijskem roku brezhibno delovalo, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim 
namenom in navodili za uporabo ter ga redno servisirali;
da bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku in upravičena, na svoje stroške 
poskrbeli za odpravo napak in pomanjkljivosti na kolesu, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, 
najkasneje v z zakonom predpisanem roku;
za čas popravila bomo podaljšali garancijski rok;
okvarjeno komponento kolesa, ki ne bo popravljena v predpisanem roku, bomo na vašo zahtevo 
zamenjali z novo; za zamenjano komponento dajemo garancijo v trajanju 1 (enega) leta.

•

• 

•
• 

Garancija
in servisiranje
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PODALJŠANA GARANCIJA
Garancijo na okvir in vilice je mogoče podaljšati za dodatni 2 leti (skupna garancijska doba 5 let), če 
prvi lastnik izpolni spletni obrazec za registracijo kolesa. Za aktivacijo nadgradnje garancije, registrira-
jte svojega Ponya na www.rogbikes.com/registration v roku 30 dni od nakupa oziroma prejema 
kolesa. Potrditveno elektronsko sporočilo ob registraciji skupaj z izvirnim računom nakupa služi kot 
dokazilo za aktivirano podaljšano garancijo. Vsi pogoji iz standardne garancije veljajo tudi za podaljša-
no garancijo. Zbrani podatki so namenjeni izključno interni uporabi in ne bodo posredovani tretjim 
osebam. Podaljšanje garancije ob prenosu lastništva ni prenosljivo in velja samo za prvega kupca.

GARANCIJSKA IZJAVA

Garancijski pogoji

za okvir in vilice kolesa v trajanju 3 (treh) let od datuma izročitve kolesa dalje,
in 1 (eno) leto za druge dele kolesa od datuma izročitve kolesa naprej. 

•
• 

Garancijski rok

neupoštevanje navodil za uporabo;
nepravilna uporaba in vzdrževanje 
kolesa;
če popravilo ali drug poseg v kolo 
izvede nepooblaščena oseba;
namestitev dodatnih neoriginalnih 
komponent in opreme;
malomarno ravnanje s kolesom;
če pride do poškodbe zaradi 
mehanskih udarcev po krivdi kupca 
ali tretje osebe.

•
• 

•

•

•
•

Kdaj garancija preneha

normalne obrabe kolesa;
vzdrževanja kolesa;
namestitve dodatnih komponent 
in opreme;
škode, nastale kot posledica 
sprememb okvirja, vilic in 
sestavnih delov;
škode, nastale zaradi nepravilne 
montaže komponent;
škode, nastale zaradi komercialne 
uporabe in druge nestandardne 
uporabe izdelka.

•
• 
•

•

•

•

Garancija ne zajema

Opozorilo!

Garancija velja na teritorialnem območju države, kjer je bil 
izdelek prodan. Zahtevki iz naslova garancije se lahko 

uveljavljajo izključno na območju veljavnosti garancije.
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Garancijski  list
Warranty claim

GOR KOLESA d.o.o.
proizvodnja koles
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
Slovenija

Naziv artikla

Datum izročitve

Serijska številka

Prodajalec

(Žig in podpis)

(Naslov)

(Podjetje)

Nalepka


