SANITPLAST

Poland

www.sanitplast.com.pl

SANITPLAST SC.

92-735 £ÓD ,

UL.POMORSKA 563 ,

TEL/FAX +48 /42/671 39 71 fax. wewn 11

NIP-728-22-73-800

KARTA GWARANCYJNA
Produkt:................................................................................................................
Data produkcji:.......................................................................................................
Data sprzeda¿y.......................................................................................................
Nr.seryjny..............................................................................................................
Producent ’’Sanitplast sc ‘’ 92-735 £ódŸ zapewnia u¿ytkownika ,¿e w razie stwierdzenia
w okresie gwarancji wady wanny zostanie ona bezp³atnie usuniêta.
OKRES GWARANCJI
· okres gwarancji na wyrób wynosi 60- miesiêcy od dnia sprzeda¿y
· podstaw¹ rozpatrzenia reklamacji jest wa¿na karta gwarancyjna oraz dokument
zakupu wanny.
· wady ujawnione w okresie gwarancji zostan¹ usuniête w okresie 14 dni roboczych
od dnia pisemnego zg³oszenia w firmie Sanitplast. Okres gwarancji przed³u¿a siê o
czas up³ywaj¹cy miêdzy dniem zg³oszenia a dniem wykonania naprawy ,je¿eli
wada uniemo¿liwia korzystanie z wanny.
OGRANICZENIA GWARANCJI
U¿ytkowanie wanny powinno odbywaæ siê zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi i konserwacji.
Gwarancja nie objête s¹:
·
·
·
·
·

uszkodzenia mechaniczne ,chemiczne i wszystkie inne spowodowane dzia³aniem b¹dŸ
zaniechaniem dzia³ania przez u¿ytkownika, czynnoœci konserwacyjne produktu.
uszkodzenia wynik³e wskutek przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez
u¿ytkownika.
celowe uszkodzenie produktu
czynnoœci przewidzianych w instrukcji obs³ugi, do wykonywania których zobowi¹zany jest
u¿ytkownik we w³asnym zakresie
uszkodzenia wynik³e na skutek u¿ytkowania produktu w szkodliwych lub ekstremalnych
warunkach (np.: w saunie).

U¯YTKOWANIE I PIELÊGNACJA WYROBÓW
Wannê nale¿y czyœciæ po ka¿dym u¿yciu za pomoc¹ ogólnodostêpnych p³ynnych œrodków
czyszcz¹cych. ( nie wolno stosowaæ œciernych œrodków czystoœci (np.: proszki, mleczka itp.).Nie
wolno stosowaæ substancji agresywnych rozpuszczalników, kwasów.
·
osadzaniu siê kamienia z wody mo¿na zapobiec myj¹c wannê wod¹ z octem i nanosz¹c na
powierzchniê wanny impregnat ³azienkowy np.: hg- firmy hagesan lub Ravak Cleaner ,lub
inne.
·
drobne rysy i zmatowienia mo¿na usuwaæ past¹ polersk¹ (g³êbsze rysy bardzo drobnym
papierem œciernym /2000/ oraz past¹ polersk¹/lakiernicz¹-TEMPO/).
·
g³êbokie uszkodzenia powierzchni wanny mo¿na usun¹æ za pomoc¹ zestawu naprawczego
firmy Sanitplast.

Uniwersalne ,ozdobne przelewy wannowe wymagaj¹ samodzielnego monta¿u i
dopasowania do wanny przez nabywcê ( dotyczy: skrócenie rur, odgiêcia etc. )
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