ZÁRUČNÝ LIST POSTELE A ČALÚNENÉ VÝROBKY
Výrobok bol pred jeho odoslaním z výrobného závodu riadne prekontrolovaný a spĺňa po stránke konštrukčnej, materiálnej a kvalitatívnej všetky stanovené kritériá.
Výrobca na uvedený výrobok poskytuje záruku 2 roky
Podmienky záruky:
záruka je poskytovaná v záručnej dobe 2 rokov od dátumu predaja
pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť doklad o zaplatení
bez doloženia dokladu nie je možné reklamáciu evidovať a vyriešiť
prípadnú reklamáciu zákazník uplatňuje v mieste zakúpenia výrobku
Záruka sa nevzťahuje na:
poškodenie vzniknuté pri nedodržaní pokynov uvedených v montážnom návode
mechanické poškodenie výrobku
poškodenie vzniknuté pri doprave
NÁZOV VÝROBKU (postele, taburetu, kresla, nočného stolíka):
.............................................................................
ROZMER
(ložnej plochy pri posteliach, celkový rozmer pri kreslách, taburetoch a nočných stolíkoch)
......................... x........ ................. x........................

Tu nalepiť čiarový kód výrobku

ZLOŽENIE SETU (len pri posteliach):
.............................................................................

VÝROBNÉ ČÍSLO: .................................................
ADRESA PREDAJNE: .............................................................................
DÁTUM PREDAJA: ................................

Pečiatka a podpis predávajúceho

Záručný a pozáručný servis zabezpečuje:
MATERASSO Slovakia, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 612, tel.: 043/5596285, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MATERASSO Slovakia, s.r.o., si vyhradzuje právo technických zmien vo výrobkoch Vydanie záručného listu: 04/2019
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