GARANCIA KÁRTYA
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
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1.

Eladó mint a jelen okmányban megjelölt termékek Gyártója GARANTÁLJA, hogy ezek
a termékek a gyári hibáktól mentesek.

2.

Gyártó a termékeire a vásárlás igazolt dátumától 24 hónapos GARANCIÁT vállal.

3.

A garancia kiterjed a Gyártó javaslatai szerint zárt, száraz és szellőztethető helyiségekben
tárolt, raktározott termékekre, azaz: a gyári csomagolásban, nedvességtől és mechanikai sérüléstől védett
járművel szállított, raklapon elhelyezett vagy ládákban csomagolt és a használati utasítás (a túloldalon
található) és építési szabályok szerint beszerelt terrmékekre.

4.

A termék reklamáció elfogadására a Gyártó vagy általa feljogosított személyek jogosultak.

5.

A Gyártó kötelességet vállal, hogy a reklámációs bejelentés érkezésétől 14 napon belül írásban értesití
a reklamació bejelentőjét a további eljárásról azaz a felülvizsgálat elvégzéséről vagy a reklamáció
megvizsgálás más módjáról.

6.

A reklamáció szemmel könnyen látható sérülés esetén csak abban az esetben fogadható el, amennyiben
a bejelentést a beépítés előtt megtették. A termék ez esetben nem beépíthető! Amennyiben a beszerelést
folytatják, úgy a gyártó a reklamációt minden esetben el fogla utasítani.

7.

A gyártó semmilyen kötelességet nem vállal gyártási hibán kívüli más okok miatt bekövetkező termék
vesztés, sérülés vagy megrongolodása miatt.

8.

A garancia nem terjed ki:
a. A leértékelt nem teljes értékű termékekre.
b. A gyártótól független okok miatt sérült burkolatú termékek, különösen olyen sérülések, melyek a nem
megfelelő tisztitószerek használatából vagy a nem megfelelő szállítás és átrakás miatt következtek be.
c.
A ragasztó szalag használata miatt sérült termékekre. A termékek ragasztó szalaggal való leragasztása
csak a szerelő brigád vagy fogyasztó felelősségére történhet.
d. Fa és fa utánzó borítású termékek természetes jellegéből adódó rajzolat, színárnyalat vagy szerkezetbeli
eltérésre. A gyártó nem garantálja, hogy a termékek minden elemükben azonos minta, szál elrendezés
vagy színárnyalattal készülnek.
e.
Helytelen használat vagy a vevő gondatlansága, tudatlansága miatt mechanikailag sérült termékekre.
f.
A nem jogosult személyek (más mint gyártó vagy általa feljogosult személyek és szerviz) beavatkozása
miatt sérült termékek, a javítások, átalakítások vagy valamilyen más a termék szerkezetét megsértő
beavatkozás.
g. A helytelen szerelés következtében sérült termékek és nem a használati utasítás szerint használt
termékekre.
h.
A helytelen tárolás, raktározás, szállítás és átrakás következtében keletkezett sérülések következtében
hibásan müködő termékekre.
i.
Nedvésség és magas hőmérséklet hatásának kitett termékekre.

A gyártó, mint kezes, fenntartja a jogot, hogy megítélje a kár feljogosítja-e a felhasználót a garanciális feltételek
alapján való bejelentésre. A gyártó kiköti magának, hogy mint kezes jogában áll a sérülések minősítésének
becslése.
9.

A gyártó kötelességet vállal, hogy 14 napon belül írásban értesíti a reklámáció bejelentőjét a döntésrőlés a
javitás befejezésének idejéről vagy a termék cseréjéről és szállítás módjáról.

10.

A garancia érvényesítéshez az érvényes garancia kártya és a termék vásárlási bizonylata (számla) szükséges.

11.

Az alaptalan reklamáció bejelentésénél mindenféle járulékos költség a vevőt terheli.
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GARANCIA KÁRTYA
Eladó aláírása és bélyegzője:

Gyártó:

INVADO Spółka z o.o. (LCC)
Polska

Termék típusa és megnevezése : ...........................................................................................................
Számla sorszáma: .....................................................................................................................................
Eladás dátuma: ........................................................................................................................................
Reklamáció helye és
ideje

Dátum és bejelentő
aláírása

Hiba leírása

Hiba javításának
dátuma

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A tisztításhoz és karbantartáshoz enyhe oldodószermentes tisztítószereket kell használni.
Tilos bármiféle tisztítópor és paszta használata, mert a termék strukturáját korcolhatják és sérthetik. A tömítéseket
javasoljuk vazelin vékony rétegével megkenni. Figyelem! A termékeket a fautánzó angyagokból gyártják és
ezért a nedvességgel való érintkezést kerülni kell.

Kivánjuk hogy elégedettséggel használja termékeinket !
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