Gyártói jótállás
Tisztítás es karbantartás
1. A mosogatót háztartási használatra tervezeték. Annak érdekében, hogy a mosogató
esztétikailag es technikailag a legjobb állapotban legyen, használat közben el kell
kerülni azokat a szituációkat, amelyek mechanikai, technikai vagy kémiai károsodást
okozhatnak.
2. A mosogatót mosószerrel, vagy enyhe tisztítószeres tiszta vízzel kell tisztítani, mint pl.
étkezési ecettel.
3. El kell kerülni a mosogató felületén fellepő erős szennyeződést okozó szereket (kávé,
tea, zöldség lé, vörösbor), amelyek foltot hagynak maguk után.
4. Az erősebb szennyeződéseket tisztítsa krémes tisztítóval. Tisztítás után öblítse le vízzel alaposan
és enyhén kenje be egy kevés étolajjal.
5. Időnként szükséges a lefolyó és csaptelep tisztítását elvégezni, a boltokban megvásárolható
szerekkel, igazodva a szer gyártója által megadott felhasználási javaslathoz.
6. Ha a víz kemény, ne engedje a tartós vízkő megjelenését. A vízkövet el kell távolítani
higított ecettel vagy a boltokban elérhető általános tisztítószerekkel.
7. Az evőeszköz vagy más kemény tárgyak mosogatóba dobása néhány esetben kárt
okozhatnak.
8. Ha a termék fel van szerelve lefolyó fedőlappal, szenteljen kiemelt figyelmet az alatta
levő terület tisztítására. Ajánlott a lemez alsó oldalának tisztítása és annak a résznek is
ahol a mosogató felülete érintkezik a lemezzel.
Gyártói jótállás:
1.A gyártói garancia 10 év a magranitR material technológiával készült termékekre, és
egy év a kifolyókra és csapokra. A gyártó nem ad garanciát egyéb kiegészítőkre. A garancia kezdete az a dátum amikor a terméket forgalomba hozzák.
2. A vásárló köteles elolvasni es betartani a jótállási feltételeket, valamint a terméket
érintő felszerelési, tisztítási, és karbantartási iránymutatásokat.
3. A gyár nem vállal felelősséget azokra az anyagokra, melyet a vásárló a felszerelésre
használ, de nem a gyártótól származnak, és amelyeket a vásárló saját kockázatára és
felelősségére választott, vagy azokra az anyagokra amelyek a gyártó termékébe beépítésre kerültek, de nem a gyártó gyártotta őket.
4. Felszerelés előtt, ellenőrizni kell a terméket. Abban az esetben ha karosodást észlelünk
a termeket nem szabad felszerelni, és a kárt jelenteni kell, a jótállási feltételek 9. pontja
szerint.
5. A jótállás fedezi a gyártási folyamatból eredő anyag hibákat (pl. deformáció).
6. A alábbi esetekben elveszik a jótállás és a reklamáció joga is:
- a termek helytelen felszerelése,
- mechanikai sérülés, melyet nem a gyártó okozott a szállítás során,
- nem megfelelő használat esetén keletkezett hiba, a használat nem felel meg az utasításokban
leírtaknak,
- károsodás, mely a termék vásárlásakor a külső felületen megtálalható volt, de nem
jelentettek időben az eladónak a vásárlás idejében,
- A termék, a használati útmutatóban leírtaknak nem megfelelő tisztításából és karbantartásából
eredő sérülései miatt.

7. A garancia kártya csak akkor érvényes, ha az álabbi feltételek teljesülnek:
- Szerepel a kártyán,
- az eladó pecsétje,
- a termék neve és katalógus száma,
- az eladás dátuma,
- az eladó aláírása,
- A blokk, amelyen olvasható az eladás dátuma, hozzá van csatolva.
8. A garancia kártya elvesztésével elveszik a vásárló jótállási joga. Újabb igénylésére nincs lehetőség.
9. Annak érdekében, hogy a garanciális feltételeket használhassa a vásárló, el kell látogatnia az
eladóhoz, ahol a terméket vette, és el kell vinnie a 7. pontban előirt dokumentumokat, majd be
kell nyújtani egy írásbeli kérelmet a hiba kezeléséről. A panaszt az
észrevétel napjától számított 14 napon belül kell benyújtani, annak érdekében hogy
a panaszt ne hagyják figyelmen kívül. A gyártónak a benyújtástól számított 14 napon
belül fel kell dolgoznia a vásárló panaszát.
10. A panasz pozitív elbírálása esetében, a gyártónak saját belátása szerint kötelessége szállítani a
hibátlan terméket, vagy felajánlani az ingyenes javítást.
11. A gyártó nem fedezi a szétszerelésből és az összeszerelésből adódó költségeket a
termék cseréje esetében. A gyártó nem fedez további többletköltségeket amelyek a
termék cseréjével kapcsolatosak, ha a terméket oly módon szerelték fel, amely lehetetlenné teszi
hogy szétszereléskor a belső design elemei ne károsodjanak.
12. Amennyiben a panasz nem indokolt a vevő fedezi a reklamációs procedúra összes költséget.
13. Ez a garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vásárló abból eredő
jogait, ha a termék nem a szabványoknak megfelelő.
14. A gyártó, kijelenti az alábbi szabályoknak való megfelelést:
-PN-EN 13310:2005 – konyhai mosogatok
Megjegyzés! A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen fejlesztést hajtson végre
a terméken.

Eladó neve, címe, aláírása:…………………………………..
……………………………………………………………….
Termék cikkszáma: ………………………………………….
Vásárlás dátuma…………………………………………….
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