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CR Návod na montáž postele

1.Namontujte na obě poloviny letiště ozdobné nožky k ocelovým
výliskům (přední roh spodní ěásti postele)
pozice C. U postelí řady boxspring, topexclusiv a luxus nasaďte na šroubek
podložku a potom ze spodní strany přišroubujte k posteli

2.Postavte svisle čelo a do něj zaklesněte u hlavy na lištu obě po -

loviny letiště. Sešroubujte čelo spojovacím materiálem dle typu pozice B.

U třídy Boxspring uchopte popruh D, slouží k snadnému nasazení na lištu.

Postel na popruhu vyzvedněte a položte na lištu.

Popruh nechejte volně ležet pod matrací, pomůže vám s montáži i příště.
3. U nohou postele ze spodní strany podstrčte podpěrnou nohu pod obě
poloviny letiště pozice A spojte spojovacím šroubem

štroje

Lehací část zaviratvždy uprostřed délky otevřené části, nikdy nezavírat přes roh postele, jinak dochází ke zkrutu a vylomení ze zvedacÍch mechanismŮ.

Na Vylomené pelesti ze zvedacích mechanismů nedodž€ním PšI! _9_p"í"_rllí 
nepňjmáme reklamace
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Záruční podmínky

1. Záíuéní podmínky se váahují na všechny Výrobcem vyrobené typy postelí a doplňkŮ, ježjsou uvedeny v prodejním katalogu.

2. podmínkou pro uplatnění reklamace.ie rlplné vyplnění záručního listu o typu výrobku a jeho potvzení prodejnou,

je také nutno předložit doklad o zaplacení.
3. Tuto záruku poskytuje výrobce pouze prnímu majiteli zapsanému V záručním listě.

4. Na základě oprávněné reklamace poslqlne prodejce kupujícímu opravu vadných dílů bezplatně, a to v místě plnění nebo v sídle prodejce

5.Zcizení zboží, poškozenizboží zaviněné uživatelem či cizími osobami nadměrným působením teploty, slunečního zářenÍ,

Vlhkost a par, nešetmým či nepňměřeným zacházením, neodbornou montáží, nespadají pod garancí uýrobce.

6. Z garance jsou dále vyňata poškození způsobená náíazem či poškrábáním, a to i při běžném užívání, zněčištění agresivními látkami,

odlišné barevné tóny a struktura dřevěných dílů (retiéf a letokruhy) a odlišné barevné tóny umělých povrchŮ, dýh a lakovaných dílŮ,

odchylky v navazování čalouněných a nebo šitých vzorů látek ve spoji, které jsou menší než dva cm, uvolnění látky čalounění matrací

a snížení v]ýšky matrací běžným opotřebením, netěsnosti matrací vůěi korpusŮm V rozích zavřené postele.

7. Viditelné vady je kupující povinen oznámit prodejci, a to nejpozději do tří dnů od dodání (odběru) zboží. Na pozdějsí reklamace

z titulu garance nebere prodejce zřetel.

8, Garance počíná dnem odběru zboží,
9. Výrobce se zavazuje při včasné a oprávněné reklamaci, vadné zboží nebo díl opravit nebo vyměnit za bezvadné dle vlastnÍho uváŽenÍ.

Reklamace může být vyřízena i poskytnutím slevy.

Upozornění pro spotřebitele
Prodávající je povinen vydat ihned pn koupi \Iýrobku záruční list, který musí řádně Vyplnit a potvrdit razítkem prodejny, podpisem a datem prodeje.

Rovněž je povinen seznámit kupujícího se záručními podmínkami v,ýrobce,

Postup při uplatnění rek|amace
V případě uplatnění reklamace zaneste tento vyplněný záruční list spolu z účtem o zaplacení zboží prodejci. Prodejce je povinen

naíaxovat v,ýrobci tyto doktady : 1, Záruéní list 2.Příloha se stručným popisem závad.

Pfi příjezdu reklamačního technika k zákaznikovi je tento povinen dokladovat zboží záručním listem a dokladem o zaplacenÍ.

Bez předložení těchto důležitých dokladů nebude uýrobce reklamaci akceptovat.


