PL

Sakwy na gwoździe, torby

Materiał:

600D/100 % poliester

Opis: Wyroby zostały wyprodukowane z wysokiej jakości materiału tekstylnego. Część wewnętrzna jest podzielona na 1 lub więcej kieszeni.
Magazynowanie: Nie przechowywać w miejscach z bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Przechowywać w zamkniętych
suchych magazynach, chronić przed promieniującym ciepłem elementów grzejnych, ulokować minimalnie 1 m od elementów grzejnych. Jeżeli
wyrób jest mokry, należy pozostawić go do wyschnięcia przy temperaturze pokojowej i dopiero później przechowywać.
Konserwacja:
Materiał tekstylny
czyścić szczotkowaniem, w zależności od rodzaju materiału tekstylnego i rodzaju zanieczyszczenia, również poprzez wycieranie
na wilgotno; tłuste plamy środkiem czyszczącym do tkanin.

Wyrobu nie wolno prać. Dozwolone jest czyszczenie ręczne w temperaturze maks. 30 ºC. Nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie
wyżymać i nie skręcać, nie prasować, nie czyścić chemicznie.
Czyszczenie ręczne:
1. Woda 30 °C – delikatna, miękka szmatka, gąbka lub delikatna szczoteczka.
2. Delikatny środek piorący lub środek czyszczący – czysty spirytus.
3. Po wyczyszczeniu wypłukać, pozostawić do wyschnięcia najlepiej w temperaturze pokojowej – nadać kształt i suszyć w rozłożonym stanie.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli wyrób będzie używany, przechowywany lub pielęgnowany w sposób inny niż podany, może to spowodować jego
zniszczenie lub zmiany funkcjonalności.
Gwarancja: Gwarancja obejmuje wady produkcyjne lub inne niezgodności z umową sprzedaży, np. brakujące części, prucie szwów
spowodowane złym szyciem itp.
Gwarancja nie obejmuje: Za wady nie mogą być uważane zmiany (właściwości) towarów, które powstały w okresie gwarancyjnym na skutek
jego zużycia, niewłaściwego użytkowania, przeciążenia, niedostatecznej lub nieprawidłowej konserwacji, na skutek naturalnych zmian w
materiałach, z których towary zostały wyprodukowane, na skutek jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych użytkownikiem lub osobą trzecią
albo innej niewłaściwej ingerencji.
Okres gwarancji i żywotność: to różne pojęcia. Żywotność wyrobu jest uwarunkowana sposobem i intensywnością użytkowania i nie zawsze
musi być taka sama jak okres gwarancji. Oznacza to, że podczas intensywnego użytkowania żywotność może być krótsza niż okres gwarancji.
Okres gwarancji na zakupiony wyrób wynosi 24 miesiące. Po upływie okresu gwarancji prawo do uznania reklamacji wygasa.
W razie dalszych pytań prosimy o kontakt:

U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ.

