Návod na údržbu výrobků z nerezi

Ačkoliv nerezové výrobky jsou vyráběny s maximální kvalitou provedení a materiálu, věnujte
prosím pozornost několika tipům, jak udržovat produkty z nerezu.
Nerezová ocel reaguje při kontaktu se solemi nebo chloriny. Pro zachování hladkého povrchu
je nutné pravidelně ošetřovat povrchy výrobku. Zvláště u koupelnových doplňků je riziko
kontaktu s chemickými přípravky obsahující soli vysoké.
Výrobce nedoporučuje mytí koupelnových doplňků v myčce na nádobí a to důvodů, že
přípravky do myček na nádobí obsahují vysoké množství soli a tím ohrožují nerezové
výrobky.
Doporučená údržba nerezových výrobků:
pravidelné ošetření povrchu vlhkou utěrkou z mikrovlákna nebo pomocí olejů pro
ošetřování nerezových povrchu. V žádném případě není vhodné použití abrazivních nebo
chemických čisticích prostředků.
Zákazník ztrácí nárok na záruční opravy v případě, jestliže výrobky jsou:
– používány v budovách, zařízeních nebo prostorách, kde je zvýšená vlhkost, zejména na
veřejných WC, mycích linkách, ve výbězích po zvířata, krytých bazénech apod.
– volně skladovány ve venkovním prostoru, a při teplotě nižší než – 5°C
– mechanicky poškozeny nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při
dopravě
– úmyslně poškozeny nebo vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů
– používáním výrobku po výskytu reklamované vady se jeho stav změnil natolik, že bude
obtížné posoudit reklamovanou vadu
– neodborně provedenou montáží
– použity pro jiné účely než je obvyklé
– poškozeny používáním čisticích přípravků, které nejsou určeny pro daný druh povrchové
úpravy
– pořízeny se slevou, na kterou byl kupující upozorněn
– jakékoliv změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou
Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku nad rámec běžného používání. Pokud nebude při
kontrole výrobku zjištěna žádná vada způsobená výrobcem nebo nebudou splněny záruční
podmínky, uhradí náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
Pokud zboží bude při uplatňování vady zákazníka zasíláno poštou, musí být zabaleno ve
vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto vzniklé vady
nebude při posuzování oprávněnosti brán zřetel.

