
I. Jótállási idő:

A Fürdőszoba bútorokhoz a jótállási idő két év a vásárlási dátumtól kezdve.

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 jótállás csak ilyen gyártási hibákra vonatkozik, amelyek rontják a kád kinézetét vagy 
akadályozzák a normális működését. 

3. Jogos panasz esetén, a terméket ki lehet cseréltetni abban az üzletben ahol vásárolták. 

III. A jótállás érvénytelenségének esetei és okái

1. A jótállás nem érvényes ilyen meghibásodás esetén, amely a szállítás közben, szakszerűtlen 
kezelés, felszerelés, üzemeltetés és karbantartás következtében keletkezett. 

2. Nem szabad semmilyen módon beavatkozni, ami a bútor szerkezetét, kialakítását vagy 
burkolatát illeti.

3. Nem szabad közvetlenül vízzel leönteni a bútorokat. 

FIGYELEM:

A termék felszerelése csak a szakképzett szakember végezheti!

Nem szabad hogy a termék közvetlen kapcsolatba kerüljön forró tárgyakkal, tűzzel vagy 
gyúlékony folyadékkal!

Nem szabad helyezni a bútorokat a vízforrás mellett. Amennyiben ez nem kerülhető el, akkor 
szíveskedjen helyezni  egy függönyt vagy vastag válaszfalat a bútor és a vízforrás között. 

Gondoskodjon a helyiségben lévő jó szellőzésről.

A termék takarításákor csak arra a célra alkalmas, karcolásmentes, nem agresszív tisztítószer 
használható. 

JÓTÁLLÁSI JEGY
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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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