BENDROSIOS GARANTINIO DOKUMENTO SĄLYGOS IR
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Bendrosios sąlygos:
1. Prekės pristatymo metu:
1.1. Patikrinkite ar pakuotės nėra pažeistos transportavimo metu. Užfiksuokite pažeidimus, jei tokių yra.
1.2. Išpakuodami lovos dalis nenaudokite aštrių įrankių, kad nepažeistumėte audinių ar kitų detalių.
1.3. Išpakavę lovos dalis apžiūrėkite gaminių išorę ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitų trūkumų.
1.4. Susipažinkite su lovos surinkimo instrukcija ir laikykitės nurodytos surinkimo sekos.
2. Garantinis dokumentas galioja:
2.1. Surenkant gaminį pirkėjas laikėsi visų nurodymų, pažymėtų lovos surinkimo instrukcijoje.
2.2. Gaminys buvo naudojamas pagal paskirtį ir prižiūrimas pagal gamintojo rekomendacijas.
2.3. Kai aptinkami kokybės trūkumai, atsiradę dėl gamintojo kaltės ar prekės transportavimo metu pardavėjo
partnerių ar gamintojo transportu.
3. Garantinis dokumentas negalioja:
3.1. Kai lova buvo naudojama ne pagal paskirtį ar nesilaikant gamintojo rekomendacijų.
3.2. Nustačius mechaninį pažeidimą dėl pirkėjo kaltės.
3.3. Jeigu lova buvo netinkamai surinkta, nesilaikant surinkimo instrukcijos.
3.4. Jeigu lova buvo sugadinta ir savavališkai taisoma.
3.5. Jei pirkėjas nepateikia gaminio pirkimo dokumento.
3.6. Jei grąžinama lova nėra supakuota ar yra supakuota netinkamai. Lovos detalės turi būti supakuotos taip,
kad transportavimo metu nesusiteptų ir nesusibraižytų.
3.7. Dėl specifinio lovos gamybos medžiagų kvapo. Gobelenas, mediena, plokštė, porolonas turi specifinį
kvapą, kuris nėra laikomas defektu. Vėdinamose patalpose kvapas dingsta per 5–7 dienas.
3.8. Natūraliai susidevėjusioms lovos dalims (gobelenui, kojelių padukams).
4. Pirkėjas, norėdamas pateikti pretenziją dėl gaminio, privalo turėti pirkimo dokumentą ir būti
susipažinęs su visomis garantijos sąlygomis.
5. Pirkėjas pretenzijas pateikia raštu prekybos vietoje, kur įsigijo gaminį, arba tiesiogiai kreipiasi į
gamintoją el. paštu: auraplus@auraplus.eu.
6. Gavęs pretenzija gamintojas įsipareigoja susisiekti su pirkėju, jei reikia suderinti lovos apžiūrą,
kurios metu būtų nustatytas atsiradęs defektas. Nustačius gamybinį defektą, gamininio dalys bus
taisomos ar keičiamos naujais.
7. Jeigu gamintojas jau nebeprekiauja šiais gaminiais, tuo atveju garantuosime atitinkamą pakaitalą.
Apie tai, kas yra atitinkamas pakaitalas, sprendžia tik gamintojas.
Garantijos terminai:
1. Lovos karkasui ir grotelėms suteikiama 2 (dvejų) metų garantija, jeigu pateikta pretenzija ir
gamybiniai defektai pripažįstami garantiniais.
2. Lovos pakėlimo mechanizmams ir pakėlimo cilindrams suteikiama 1 (vienerių) metų garantija, jeigu
pateikta pretenzija ir gamybiniai defektai pripažįstami garantiniais.
3. Lovos sujungimo kampuočiams suteikiama 2 (dvejų) metų garantija. Jeigu pateikta pretenzija ir
gamybiniai defektai pripažįstami garantiniais.
4. Lovos gobelenams suteikiama 1 (vienerių) metų garantija. Garantija taikoma, jei išyra siūlė ar buvo
nepastebėtas medžiagos defektas gamybos metu. Audinio natūralus dėvėjimasis nėra laikomas
defektu.

Gamintojo rekomendacijos:
1. Lovą surinkinėti vadovaujantis pridėta instrukcija, laikantis surinkimo nuoseklumo nurodyto
instrukcijoje.
2. Lova turi būti surenkama ant stabilaus, minkšto paviršiaus, kad išvengtumėte lovos detalių
subraižymo surinkimo metu.
3. Varžtai pirmiausia turi būti įsukti rankomis ir tik tuomet juos galima priveržti įrankiais.
4. Surinktos lovos nestumdykite. Baldą perneškite, taip išvengsite grindų subraižymo. Taip pat
perstūmimo metu, galite nulaužti atramines lovos kojas.
5. Lova turi būti statoma sausoje, vėdinamoje patalpoje.
6. Lova negali būti glaudžiama prie šlapios sienos ar šildymo įrenginių.
7. Neleisti vaikams šokinėti ant lovos.
8. Negalima stovėti, pasilipti ant lovos šonų, galvūgalio.
9. Negalima lipti į patalynės dežės vidų.
10. Periodiškai būtina tikrinti ar nėra atsilaisvinusių varžtų, radus juos suveržti.
11. Eksploatacijos metu nuo pakeliamojo mechanizmo dažno naudojimo lovos konstrukcija gali pradėti
girgždėti. Tuomet lovos pakeliamąjį mechanizmą reikia sutepti tepalu.
12. Lovos patalynės dėžę valykite vos drėgna šluoste.
13. Medžiagines lovos dalis rekomenduojame valyti naudojant specialias priemones baldų apmušalams
valyti. Nenaudokite agresyvių cheminių valymo priemonių.
14. Rekomenduojame vengti lovos gobeleno ar kietųjų dalių kontakto su gyvūnų dantimis, nagais ir
įvairaus pobūdžio jų skysčiais.

Gamintojas: UAB „Ausnė“, Sodo 20D, Šiauliai, LT-76178, Lietuva

Pardavimo data:
Parduotuvės antspaudas ir parašas
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