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PoUŽÍVANÍ
A oŠrrŘovnnÍseoncÍno NÁgvrru
Na sort|ment prodávaný fiÍmou soTAx s.r,o., provozujícíprodejny LM interier ie poskytována záručnídoba 24
měsíco ode dne přodeje, pokud ie zákazník spotřebitetem a zbožínebude používánopro podnikate|skéúče|y'
záÍuka se vztahuie na vady, kterése mohou v uvedenédobě i při vhodném umístění,běžnéma obvyk|ém
používánía při dodržovánísprávné údržbyvysMnout.
zářuka se nevztahuje na přlrozené opotřebení vznik|éběžným užíváním,(např.potahů' změnu barvy
povrchových úpravdřeva' kovu působenímsvět|a a vzdušnéhokys|íku' ani na poškozenívzniklá v důs!€ d ku
nevhodnéhoumístění( přímésIunečnízálení,sá|aYétep|o' nadměrná vIhkost)' nespřávnéhopoužívání
a
špatnéa násilnémanipu|ace'nevhodnouúdržbou.
záruka se nevztahuje na vady vznik|énevhodnýmsk|adováníma dopravou,nebo používáním
v iiném prostředí
podmínek.
a za iiných než určených
záruka se nevztahuJena závady vznik|énási|nýmizásahy, neYýrobníúpravou,nesprávnou montážía
demontáží.za vadu se nepovažujeodchy|kav barevnémtónu potahových|átek u ča|ouněného
sedacího
nábytku' zeJménau dodatečněpřiobJednanéttozboží.
Důvodemk reklamaci není mírnézvlnění Dotahovétextílie. vznikté v důsledku Drotaženítextílie u
ěalouněného sedacíhonábvtku, výrobci Dotahových látek uvádí toleranci 5o/ona wtažení Dotahovúchlátek,
Zjevné vady výrobku vzn|k|épřepravou, je nutné rektamovat ihned po převzétí,pozdějšír€ k lamaci nebude
možnéuznat za oprávněnou.
Případnérek|amace uplatněte bezodk|adně u přodejce, u kterého by| sedací nábytek zakoupen'
Reklamace bude posuzována a řešena dle p|atnélegis|ativy v zákonné lhůtě 3o dnů,pokud se prodávaJícíse
spotřebite|emn€ d ohodnou na de|šímIhůtě'
sédacínábytek j€ určenk sezení.Dojde-li k poškozenÍv dús|edku'lného užívání
(např' prošlápnutí,proskočení,pÍokopnutí)ne|ze toto poškozenírék]amovat,
sedacínábytek nelz9 iei zatěžovatiinak např. pok|ádánímnevhodnýchpředmětl' stoupáním
klečením(mimo k|ekáěky),houpáním(mimo houpacíkřes|a) apod., kterémůžezapříčinitpřevrhnutía
poškozenívýrobku s možnýmnás|edkemúrazu.
Na vodorovnéplochy se nesmípok|ádatchemicky r€ a ktivní a horkéčidřsné předměty'
sedací nábytek nenÍurčenani konstruován pro pobyt a pohyb zvířat, proto 'akéko|iv poškozenívýrobku
zvířaty není dúvodem k rek|amaci výrobku.
spotřebitel j€ Povinen používatvýÍobek v souladu s jeho užitnými v|astnostmi, je povinen dodržovat návod
na údržbua běžnépoužívání'zásady umístěnív interiéru a způsob používání.
PIo dlouhé a spokojené užívánívýrobku a možnost up|atnit záruku na iakost ie nutné,aby byl výrobek
používánobvyklým způsobem.
sedací nábytek 'e určenk běžnémupoužívánív bytových prostorech s poko'ovou teplotou a v|hkostí a
nesmí se vystavovat extrémnímtep|otám a v|hkosti. čalouněný sedací vý.oDek 2 běžnýchča|ounických
mateÍ|álůste'ně tak neča|ouněnýsedací výrobék není vhodný k používáníu krbu a podobhých topide| s
otevřeným ohněm n€ b o sá|avým tep|em.
sedacÍ nábytek je určenpouze k sezení, sezením na područkách pokud ie iimi výrobek vybaven může
doiít k poškozenívýrobku, převrhnutí a nás|ednémuúrazu.
spotřebitel nesmí výrobek přetěžovat!

