GARANCIJSKI LIST ZA OPTIMOVA LEŽIŠČA
Proizvajalec: OPTIMO G.m.b.H., 5280 Braunau/Inn, Industriezeile 10, Avstrija
Uvoznik: DOMA-KO d.o.o. Mirna, Glavna cesta 14, 8233 Mirna, tel. 07 30 47 748, faks: 07
30 47 735, e-pošta: info@optimo.si, www.optimo.si
PODATKI O IZDELKU SE NAHAJAJO NA ZELENI ETIKETI OB STRANI LEŽIŠČA
1. vrsta: ime izdelka in tip prevleke
2. vrsta: interna oznaka proizvajalca
3. vrsta: datum proizvodnje (delovni teden / leto)
4. vrsta: dimenzija
Spoštovani kupec!
1. Pred uporabo ležišča Optimo prosimo, da natančno preberete ta garancijski list.
2. Ležišče blagovne znamke Optimo posteljni sistemi je visokokakovosten izdelek, ki
vam bo omogočal udobno, prijetno in zdravo ležanje.
3. Ležišče je primerno za uporabo v normalnih klimatskih razmerah (temperatura cca.
18 ºC in relativna vlaga 55 – 75 %).
4. Ležišče iz pene in ležišče iz lateksa morata ležati na primernem posteljnem vložku z
lesenimi vzmetnimi letvami ali vzmetnimi elementi, ki omogočajo kroženje zraka.
Posteljni vložek tipa Stabil ni ustrezen.
5. Zaprti posteljni okvirji (s predali) so primerni samo za ležišča Optimo z vzmetmi.
6. Vsaj enkrat mesečno je potrebno ležišče obrniti in prezračiti. Tako bo ležalna površina vedno sveža.
7. Ročaji za obračanje na ležiščih so namenjeni le za natančno namestitev ležišča v
posteljo in niso namenjeni za prenašanje in dvigovanje ležišča.
8. Ležišča ne smete sesati. Čistite ga lahko s krtačenjem ali rahlim stepanjem.
9. Snemljive prevleke so pralne do 60 ºC, če je tako označeno na etiketi za vzdrževanje
ležišča, všiti na prevleki ležišča. Sušenje v sušilnem stroju ni dovoljeno.
10. Za snemljive prevleke, polnjene z volno (Wolle), je primerno suho kemično čiščenje.
11. Zeleno malo etiketo z osnovnimi podatki, ki je na bočni strani ležišča, obvezno shranite skupaj z garancijskim listom.
12. V primeru neupravičene reklamacije vsi morebitni stroški bremenijo kupca.
Za izdelek, naveden na garancijskem listu, damo garancijo 2 leti. Obvezna priloga je račun.
Proizvajalec jamči za funkcionalnost izdelka pod pogojem, da kupec ravna in uporablja izdelek skladno z zgornjimi navodili.
V naslednjih primerih garancija ne velja:





če se ne spoštujejo navodila za uporabo,
če se izdelek poškoduje med transportom od prodajalca do stanovanja kupca,
ko gre za napako zaradi neprimernega ravnanja s proizvodom (višja sila, preobremenitev),
spremembe, ki so povzročene s strani kupca, če se čisti z neprimernimi (agresivnimi)
čistilnimi sredstvi.

Iz naše garancije izvzamemo:



prevleke ležišč in ročaje za obračanje,
zamazanost zaradi plesni.

