AKRIM, spol.s r.o Benešovská 91, 39003 Tábor, provozovatel e-shopu: www.nabytek-kuplevne.cz, IČ: 63906848

ZÁRUČNÍ LIST
Na tento výrobek je poskytnuta záruční doba 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Vady zboží, které jsou zřejmé,
musí být reklamovány ihned při převzetí. Ostatní zřejmé vady, zjištěné například při montáži, je třeba oznámit do 14
dnů od zakoupení. Vady materiálu je nutno oznámit ihned po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku.
Záruka se nevztahuje na:
•
•
•
•
•
•
•
•

vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva
vady způsobené běžným opotřebením, atmosférickými nebo chemickými vlivy
vady způsobené nesprávnou manipulací zákazníkem
vady způsobené umístěním na nevhodném místě (ve vlhku, na prudkém slunci, u topných těles apod.)
vady vzniklé v důsledku užití zboží k jinému účelu, než k čemuž je určeno
poškození vzniklé hrubým zacházením s výrobkem
poškození vzniklé nevhodným způsobem čištění
drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzorku látky

ZÁZNAM PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Pro uplatnění reklamace je nutno vyplnit tento formulář. Formulář si lze stáhnout i na www.nabytek-kuplevne.cz.
Následně odeslat poštou nebo na email info@nabytek-kuplevne.cz. Spolu s formulářem žašlete i fotografie
reklamované části. Při telefonickém podání nevznikají zákazníkovi žádné právní nároky. V případě, že dojde k dohodě
o prohlídce nebo vyzvednutí zboží k opravě v bytě zákazníka, vyhrazuje si prodejce právo sjednání lhůty k vyřízení
reklamace nad rámec zákonem stanovených 30 dnů. V případě, že je reklamovaná vada opravitelná a při dodržení
ostatních zákonných povinností, bude vždy opravena.

Název výrobku
Datum zakoupení

Razítko a podpis prodejce

REKLAMAČNÍ LIST
Datum uplatnění reklamace zákazníkem
Číslo prodejního dokladu
Jméno a příjmení zákazníka
Adresa zákazníka
Telefonické spojení
Způsob doručení
Stručný popis reklamované závady

Kód reklamovaného dílu (najdete v montážním návodu)
Podpis zákazníka

Návod na ošetření čalouněného nábytku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pro čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla, ředidla (trichoretylen, aceton, benzin, líh apod.), písky,
abraziva ani prací prášky
zamezte přímí styk s vodou nebo vlhkým prostředím
zamezte přímému slunečnímu záření, které škodí textilnímu vláknu i barvám
zamezte dlouhodobému působení sálavého tepla (kamna, fén, krb,…)
na čištění používejte speciální čisticí prostředky na čaloun a vždy dodržujte pokyny výrobce
pokud se rozhodnete použít speciální čisticí prostředek na čaloun, vyzkoušejte jeho účinek nejprve na malém
skrytém kousku nábytku
rozkládací část je určená pouze pro příležitostné přespání
životnost látky zvýšíte pravidelným ošetřením a čištěním
skvrny čistěte před jejich zaschnutím
skvrny netřete, pouze odsávejte čistým hadříkem
tkaninu nečistěte kartáči s drsným vlasem
k čištění používejte jemný kartáč a savou houbu
prach odstraňte jemným kartáčem nebo vysavačem
při větším znečištění použijte suchou pěnu nebo čistič na čaloun
potahovou látku čistěte po směru vlasu (nikdy nečistit krouživými pohyby kartáčem)
neperte čalouněné části i pokud mají zip, neznamená to, že se mohou prát (látka se většinou srazí a pustí
barvu)
nežehlete tkaniny
tkaniny typu mikroplyš čistěte jemným kartáčováním a velmi jemným šamponováním
pokud skvrny po čištění nezmizí, obraťte se na specializovanou firmu pro chemické čištění

Návod na ošetření dřevěných částí čalouněného nábytku
•
•
•

prach odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou
při větším znečištění použijte čisticí prostředek určený pro dřevěný nábytek
při použití čisticího prostředku postupujte přesně dle návodu výrobce

Návod na ošetření dřevěného nábytku (MDF, masiv, sololit,…)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pro čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla, ředidla (trichoretylen, aceton, benzin, líh apod.), písky a
abraziva ani prací prášky
zamezte přímí styk s vodou nebo vlhkým prostředím
zamezte přímému slunečnímu záření
zamezte dlouhodobému působení sálavého tepla (kamna, fén, krb,…)
při běžném čištění použijte měkkou, suchou nebo navlhčenou textilií
při větším znečištění použijte teplou jarovou vodu a následně nábytek vysušte suchou textilií
dbejte, aby se voda nedostala do míst spojů
povrchy v lesku po odstranění fólie 4 týdny nečistěte
povrchy v lesku čistěte velice jemnou bezbarvou textilií neobsahující částečky, které by poškodily lesk
za žádných okolností nepoužívejte k čištění hrubou stranu houbičky

