HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK KUMA TERMÉKEKHEZ
Gratulálunk, Ön egyedi, kiváló minőségű terméket vásárolt!
A garancia feltételei:
Kérjük, felhelyezés előtt ellenőrizze a terméket. Ha bármilyen hibát észlel, fontos, hogy azonnal felvegye velünk a
kapcsolatot, mielőtt a terméket beépíti.
 A garanciális időszak az értékesítés dátumától kezdődik, és 5 évig marad érvényben.
 A garanciális időszakban a gyártó az esetlegesen felmerülő panaszokat megvizsgálja és szükség esetén
ingyenesen kijavítja a felmerült hibát vagy kicseréli a hibás terméket.
 Ha a garanciális időszakban javítási igény merül fel, a vevőnek a terméket is el kell küldenie a jótállási jeggyel
és az értékesítő áruház/bolt számlájával együtt, ahol a mosdót vásárolta. Az áruház/bolt a terméket ezután
továbbítja a KUMA Romania részére.
 Amennyiben javítás szükséges, a garanciális időszakhoz hozzáadódik a panaszbejelentés napjától a javítás
befejezéséig számított napok száma.
 A vevőnek be kell tartania a beépítési/használati/karbantartási utasításokat.
 A garancia az értékesítéskor nem észlelhető rejtett hibákra vonatkozik, és nem terjed ki a nem megfelelő
szállítás/kezelés/karbantartás miatt felmerült tönkremenetelre.
A garancia nem érvényes a következő esetekben:
 Ha a blokkot/számlát nem mutatják be az aláírt jótállási jeggyel
 Ha figyelmen kívül hagyják az alábbi szállítási/kezelési/beépítési javaslatokat.
 A terméket átadják javításra jogosulatlan személyek/vállalatok részére.
 A termék jogosulatlan / szakképzetlen személyek általi kicsomagolása és beépítése.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a hiba a vevő hibájából következett be (ütések, repedések vagy bármilyen
más sérülés, amely a nem rendeltetésszerű használat/karbantartás eredménye).
A KUMA termékek javítása/beépítése:
Javasolt a KUMA termékeket a hozzávaló korpuszbútorzatra a KUMA eljárásainak betartásával felszerelni.
A jobb vízzárás érdekében a fal és a mosdó közti rést húzza ki szilikon tömítő pasztával. A KUMA termékeket a
cégünk kínálatában megtalálható standard állványokra is fel lehet szerelni. A KUMA nem vállalja a felelősséget
abban az esetben, ha a terméket más, a nagy súlyokat megtartani nem képes állványzatra helyezik.
A KUMA mosdókagylók szabványos túlfolyóval és csaplyukkal készülnek.
A KUMA termékeket fürdőszobai használatra tervezték.
A mosdókagylók igény szerint túlfolyó nélkül is szállíthatók.
Karbantartás: Kizárólag folyékony, NEM KOPTATÓ hatású anyagokkal.
Tisztítási útmutató a magasfényű KUMA márvány, gránit és granulon anyagokhoz:
A KUMA termékeket normál, híg, folyékony tisztítószerrel kell tisztítani.
Ne használjon súrolóport vagy acetont.
A súrolópárnák használatát kerülje. A hajfestékek a felületeket elszínezhetik.
Tisztításhoz javasolt a felületet KUMA CLEAN-nel kezelni.
A megfelelő karbantartáshoz évente 2 alkalommal használjon KUMA CARE folyadékot.
Vízkő eltávolításához javasoljuk a KUMA SCRUB használatát.

