
Köszönjük a bizalmát és gratulálunk Önnek, mivel már egy magas minőségű termék tulajdonosa!
Inker d.d. garantálja, hogy eltávolít minden gyártási és működésbeli hibát a termékeivel 

kapcsolatosan az alább felsorolt feltételek mellett. 

I. Jótállási idő:
A Multiclin multifunkciós ülőkéhez a jótállási idő két év a vásárlási számla dátumától kezdve.
A jótállás teljes körű és a termék minden gyártási vagy működésbeli hibája el lesz távolítva 

ingyenesen.
Abban az esetben, ha a termék nem abban az országban lesz felszerelve, ahol megvették, akkor a 

jótállási szolgáltatás időtartama és feltételei figyelembe veszik az adott ország  jogi szabályozását. 

II. A jótállás érvényességének feltételei 
1. A jótállás csak akkor érvényes, ha a jótállási jegy megfelelően van kitöltve, alá van pecsételve és a 

vásárlást igazoló dokumentumokkal - vagy számlával vagy nyugtával van alátámasztva. 
2. A terméknek felszerelése a gyártó utasításai szerint történt és az elektromos berendezés és a 

szaniter felszerelési és hatályba lévő normák figyelembevételével. 

III. A jótállás érvénytelenségének esetei és okái
1. A jótállás nem vonatkozik ilyen meghibásodásokra, hibás működésre, vagy hibákra, amelyek a 

nem rendeltetésszerű használatnak következtében keletkeztek vagy azért, mert a termék kísérő 

utasításokat nem vették figyelembe. 
2. A jótállás nem érvényes amennyiben a felszerelés helyén nem kezelték vagy tárolták 

rendeltetésszerűen a terméket.
3. A jótállás nem érvényes, amennyiben nem felhatalmozott személyzet végzett el bármilyen 

beavatkozást és amennyiben nem használnak eredeti alkatrészeket.
4. A gyártó nem felel azokért  a fent  felsorolt körülményeknek következtében keletkezett károkért 

vagy eseményekért. 

Ajánlások
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék helyesen van felszerelve.
- Mielőtt használná a  berendezést, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a használati utasításokat, 

amelyeket biztosítjuk a termékkel együtt.

 FIGYELEM:
- A termék felszerelése csak a szakképzett szakember végezheti!
- A termék tiszítására csak arra a célra alkalmas tisztítószerek használhatók. 

JÓTÁLLÁSI JEGY
MULTICLIN

MULTIFUNKCIÓS ÜLŐKÉHEZ

WARRANTY PERIOD

YEARS
FROM THE DATE OF PURCHASE2
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Szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre:

Szereztem tudomást a termékről: Miért vettem meg a terméket:

 Barátoktól  Higiéniai megfontolásokból

 Használtam külföldön  Higiéniai személyzet ajánlására

 A szaniter üzletben  Felhasználó ajánlására

 Másképpen  Más okból

JÓTÁLLÁSI JEGY
Szíveskedjen kivágni a jegyet a szaggatott vonal mentén és utána küldje el postai úton a 
kiválasztott címre:
Útónév és vezetéknév: .........................................................................................................
Pontos cím:...........................................................................................................................
Város, megye, irányítószám:................................................................................................
Telefonszám:..................................................e-mail.............................................................
A termék típusa.....................................................................................................................
Sorozatszám:........................................................................................................................
Vásárlási hely:.......................................................................................................................
Felszerelte:...........................................................................................................................
A felszerelés dátuma:............................................................................................................

A termék megnevezése  és kódja

A kereskedő megnevezése (cég, bolt, cím, telefonszám)

A vásárlási számla/nyugta száma

Vásárlási dátum

A kereskedő aláírása és pecsétje

Dátum
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VÉDJE ÉS KIMÉLJE A KÖRNYZETET!

Amikor új terméket vásárol, dobja ki a karton- és a papírdobozokat az elkülönített hulladék 
gyűjtésre szánt kontérekbe vagy adja le ezeket a szakosodott papírgyűjtő helyeken. 

Gyűjtse össze és dobja ki a polietilén csomagolóanyagot a műanyagra szánt elkülönített 
hulladékgyűjtő kontérekbe. 

A fából készített csomagolásokat használhatja  fatermékként saját igények kielégítésére vagy 
leadhatja a facsomagolásokból keletkezett hulladék gyűjtésére szakosodott fagyűjtő telepen. 

Amennyiben régi terméket dob ki, amely már nem alkalmas további használatra, 
szükséges szétszedni azt az alkatrészeire ( amennyiben a tremék heterogén anyagból van 
összeszerelve)

Szíveskedjen leadni a vasból és a műanyagból való elemeket a vas- és műanyaggyűjtésére 
szakosodott telepeken.

A termék kerámiából készült elemeit építési hulladékként tekinthetjük és azok begyűjtésének 
céljára szánt (az Ön városának keretein belül lévő) kontérekbe dobhatja be, leadhatja az építési 
hulladéklerakón vagy fordulhat  az ilyen típusú hulladék begyűjtésére és szállítására akkreditált 
cégekhez. 

Neme szabad tárolni a felesleges termék hulladékát a hulladék telephelyen kívül!

Szíveskedjen elkerülni a hulladék gazdaságtalan tárolását és a gondatlanságot ami a 
környezetbarát hulladék kezelését illeti. 

A KÖRNYEZETRE VALÓ GONDOSKODÁSSAL ÁLTALUNK ÉS ÉRTÜNK!
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