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NABYTKU
PoUŽÍvANÍ A oŠETŘoVANÍČRl.outttĚnÉno
PODMINKY ZARUKY

Na sortiment prodávaný Ílrmou soTAx s.r.o.' provozuiícípřodqiny LM |nter|erJe poskytována záručnídoba 24
měsícúode dne prodeje, pokud ie zákazník sPotřebite|em a zbožínebude používánopro podnikate|skéúče|y.
záÍuka se vztahuJe na vady' kte.é se mo|tou v uved€ n é doDě i při vnodném umístění'běžnéma obvyklém
používánía při dodržovánísprávné údržbyvyslrytnout.
záruka se nevztahuJe na přirozené opotřebení vznik|é běžným užíváním'(např.potaho, změnu barvy
povrchových úpravdřeva, kovu působenímsvět|a a vzdušnéhokys|íku' ani na poškozenívznlk|á v d0s|edku
nevhodnéhoumístění( přímés|uneční
záření' sá|avétep|o, nadměrná vlhkost)' nesprávnéhopoužívání
a
špatnéa násilnémanipulace,nevhodnou údržbou.
záÍuka se nevztahu'e na vady vznik|é névhodnýmsk|adováním a dopÍavou' nebo používánímv jiném prostředÍ
a za J|ných než určenýchpod.mínek.
záÍuka se nevztahu'e na závady Yznik|énási|nýmizásahy, nevýrobníúpravou,nesprávnou montážía
demontáží'za vadu se nepovažuje odchy|ka v barevném tónu potahových |átelÝ zéjménau dodatečně
přiobjednaného zboží.
Důvodem k reklamaci není mírnézvlnění ootahové textíIie, vznÍklév důsledku Drotažení textíIie. nebo
Dokíesemtvarovacích materiálů. vÝrobci Dotahových látek uvádí toleranci 5o/ona vvtaženíDotahovÝch látek,
vadou není u potahových textíliíz vlny nebo s podí|emv|něných přízímírnéžmo|kování'
4evné vady Úrobku vzniklé přepravou, i€ nutné Íek|amovat.hned Po převzetí, pozděJšírek|amac| nebude
možnéuznat za oprávněnou'
Případnérek|amace upIatněte.bezodkladně u prode|ce, u kterého by| ča|ouněnývýrobek zakoupen.
Rek|amac€ bude posuzována a řešena d|e platné |egis|ativy.vzákonné .hůtě30 dnů' pokud se prodávalícíse
spotřeb|telem nedohodnou na delšímIhůtě.
ča|ouněnýnábytek Je úrčenk sezenía |ežení.
Dojde-||k poškozenív dús|édku
iinéhoužívání
( např. pÍoš|ápnutí'proskočení'pÍokopnutí)ne|!e toto poškozenírek|amovat.
ča|ouněnévýÍobky ne'sou určenyani konstruovány pro pobyt zvffat' Proto jakéko|iv poškorenívýrobku
zvířaty není <|ůvodem
k rek|amaci výrobku.
spotřebite| je povinen používatvýrobek v sou|adu s jeho užitnými vlastnostm|, Je povlnen dodržovat návod
na údržbua běžnépoužíváni,zásady umístěnív interléru a zpúsob používání.
PÍo d|ouhéa spokojené užívánívýrobku a možnost up|atnit záruku na iakost j€ nutné' aby by| výrobek
používánobvyklým způsobem.
čalouněný výrobek ie určenk běžnémupoužívánív Dytových prostorěch s pokojovou t€ p lotou a vthkostí a
nesmí se vystavovat extrémnímtep|otám a vlhkosti. ča|ouněnývýrobek z běžnýGnčalouniclcýchmateriálů
není vhodný k používáníu krbu a podobnýclt topidel s otevřeným ohněm nebo sá|avým téplem.
čalouněný výrobek Je určenk sezení (křes|o - 1 osoba do 12o kg' dvojsedák - 2 osoby do 18o kg' tÍojsedák
3 osoby do ce|kovéhmotnosti 25o k9) a odpočínekv|eže,pří|ežitostnéspaní ( u lozkládacích pohovék)
1 - 2 osoby do celkové hmotnosti 18o k9' |ůžek- 1 osoba .|o 1oo k9.
jsou určenypouze sedáky a |ehacíp|ochy.
K sezenía |ežení
p|ochy
Na vodorovné
se nesmí pok|ádat chem|cky r€ a ktivní, hoÍkéa drsné předměty.
sez€ n ím na podřučkách, opěÍadlech apod. můžedojít k poškozenívýrobku.
Při sezení v krajích, na hranách výrobku' na područkácha opěÍad|echmůžedoiít k překlopení výrobku'
nás|ednémupádu osoDy a zranění.Nosnost úložnýchprostor je maximá|ně 10 kg.
spotřebite| nesmí výrobek přetěžovat!
K sezenía |eženíbude sootřebite|wužívatce|é|ehacía sedacío|ochvtak' abv docháze|ok rovnoměrnému
oootřebenívúrobku'Při d|ouhodobémzatíženÍ
iednoho bodu ínaDř.sezenÍ
na Dohovceien v iednom místě)
můžedoiít k místnímuDok|esutvarovacícha kvDřícíchmateriá|ůa vvtvořeníDrohlubněvúčiméně
zatěžovanýmD|ochám'nebo můžedoiít k většímuoootřebeníDotahové|átkv' ooroti iinúmméně
částem'V tomto oříoaděse neiedná o závadu' a|e nerovnoměrnéooužívání'
ooužívaným
Takovézměnv NELZE rek|amovatiako závadu výrobku.
Pokud nenívýrobcem výs|ovně uvedena možnost použitípro pravidelné spaní,jsou pohovky' doisedáky,
trojsedáky nebo sedací soupravy uÍčenyPouzE PRo PŘÍLEŽrTosTNÉSPANÍ !!!
přo spaníie nutnépoužítmatracovýchránič'který zaDráníponičení
U ča|ouněných
výrobkůpoužívaných
potahovélátky v dúrsledkupřonikání potu.

Životnost ootahového materiá|u nebude snížena.Dokud nebude docházet k ořímémukontaktu |idskéookožkv s
Dovrchemootahovéhomateriá|u.DostuDnéolonikání lidskéhoDotu' mastnot a néčistotDři nadměrnémDocení
DronikáníDotu.mastnot a nečistotz |idskÚchv|as&.znečištění
a narušeníDotahovéhomater|áludomácími
zvířatv' zbarvení a zneč|štěníoovrchu od oděvu uživatelú'na nichž múžebútnedostateěně fixovaná barva
zbarvenía znečištění
od ořehozůaiinÝch od|oženÚchoředmětů'ooškrabánía narušeníootahové|átkv rúznÚmi
a znečištění
od ořehoz0 a iiných od|oženÚchDředmětů'Doškrabánía naÍUšení
ootahové|átkv roznÚml
Dř€ d mětv (k|íče.botv' néhtv.zdrhovadla' nÚtvl. oádv' odřeninv a hrubéotř€ s v oři stěhování' maniDu|aci
doDravě'ooškozéní
ohněm. cioarétounebo vodou.
Při rozk|ádanía Íoztahovánípohovek, křese| a sedacích nebo rohových sedacích souprav, zvedání a sklápění
|ehacíchp|och nebo ú|ožnýchprostorů bude spotřebitel dbát na bezpečnostiak svoii tak ostatních osob
přítomných v místnosti talÝ aby nedošlo ke skřípnÚtí prstů, ruky nebo jiných částítěla otevíracímnebo
rozk|áda€ í m mechanismem' nebo ceIým výrobkem.
prostory k umístěníosob nebo zvířat.
spotřebite| nebude používatú|ožné
Při rozk|ádánía roztahovánípohovek, křese| a sedaček,zvedánía sklápění |ehacíchp|ochapod. bude
spotřebite| používatpřipravené mad|a a úchyty (pokud je iimi výrobek opatřen).
Zvedání a sk|ápění |ehacícha s€ d acích p|och bude spotřebite| pÍovádět vždy uprostřed , tak aby tlak a
sí|ap0sobi|y na všechny strany pohyblivého dí|usteině, v opačnémpřípadě múžedocházet k nesprávné
funkci ("křížení'')a tím pádeÍnk poškozenívýrobku'
ča|ouněnývýrobek nesmí být umístěný v btízkosti zdrojů t€ p la a tepelného záření.
spotřeD.te|bude čalouněnýnábytékchrán.t př€ d působenímslunečního
záření a před zvířaty.
(parkety,
p|ovoucí
Při umístěnína h|adkýchPod|ahách
pod|ahyapod.) múžedocházet k€ klepání,nebo
nesprávnéÍunk€ i iednotl|výchdílů(samovolnévyjíždění
šup|ík0u rozk|ádacíchdílů).
z tohoto důvoduje doporučenoumíst|tvýrobek na koberec nebo iiný néktouzavýpodk|ad.
výřobky musí být ve vodorovné Po|oze, nerovnosti 'e třeba vypod|ožit.
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