Záručné podmienky akrylátových výrobkov:
Výrobca poskytuje na výrobok štandardnú záruku podľa ďalej uvedných zásad a zákonom
stanovených podmienok. Záruka je platná len v prípade riadne vyplneného záručného listu!
Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, pokiaľ neboli
uplatnené v záručnej dobe. Čas záručnej doby sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v
reklamačnom riadení v prípade, že je reklamácia uznaná ako oprávnená. Zákazník je povinný
uplatnit záruku u predávajúceho, uvedeného v záručnom liste. Vo vlastnom záujme dbajte na
kompletné vyplnenie záručného listu!

ZÁRUČNÝ LIST

Názov/ typ. Označenie výrobku:

Vane, HM vane a sprchové vaničky, musia byť instalované tak, aby boli po obmurovaní
vyberateľné smerom nahor. Výrobca nehradí náklady spojené s poškodením obkladov, dlažby
alebo muriva,ktoré môžu vzniknúť pri nedodržaní tejto požiadavky.
V prípade inštalácie výrobku bez príslušných nôh, záruka zaniká!

Dátum predaja:

Záruka sa nevzťahuje na:

Závady, vzniknuté neodbornou inštaláciou,

Adresa a razítko predávajúceho:

Závady, vzniknuté nesprávnym používaním alebo údržbou,
Opotrebenie výrobku nad rámec bežného používania,

Mechanické či iné poškodenie výrobku v rámci neočakávanej situácie (napr. živelná pohroma)
Závady, vznikuté použitím výrobku v nesprávnych alebo v extémnych podmienkach.

Zodpovedná osoba za zapojenie:

Záručné doby: záručná doba sa počíta odo dňa prevzatia veci kupujúcim, uvedeného v
záručnom liste ako dátum predaja.
Záručná doba je poskytovaná takto:

Záručný kupón
Dátum
Oznámenia

Dátum
opráv

Popis
závad

Opravu ukončil

-

-

Akrylátové sprchové vaničky
Akrylátové vane

Sprchové vaničky Umelý mramor

24 mesiacov

120 mesiacov
24 mesiacov

V prípade reklamačného konania je potrebné predložit originál záručného listu a dokladu o
zakúpení!
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Distribútor na Slovensku: Hidrotrend s.r.o., Novozámocká 58/A, 949 05 Nitra
Tel: 037 6516868 fax:037 6580570 e-mail : objednavka@hidrotrend.sk

Priebežná údržba
Na jednoduché čistenie používajte vodu s octom. Vôbec nepoužívajte čistiaci prášok. Tam,
kde je voda tvrdšia, môžete tvorbe vodného kameňa predchádzať častejším čistením. Na
udržiavanie vysokého lesku používajte špeciálny vosk na akrylové sanitné výrobky.
Používanie vosku na automobilové karosérie nie je z hľadiska hygieny vhodné!
(Uvoľňovanie alergénnych látok môže iritovať pokožku).
.

