LIP Pohištvo d.o.o.
ul. Tomaža Godca 5
4264 Bohinjska Bistrica

GARANCIJSKI LIST
Za masivno pohištvo blagovne znamke »lipbled«
Št. dobavnice ali računa ………………………….Datum prodaje…………………………...........
Žig in podpis proizvajalca …………………………………………………………………………
POGOJI:
Masivno pohištvo blagovne znamke lipbled je izdelano iz lepljenega masivnega lesa. Izdelano je
skladno z zahtevami veljavnih standardov ter tehnično tehnološke dokumentacije proizvajalca LIP
Pohištvo d.o.o.. Površinsko je obdelano z lužili, vodnimi voski, olji, nitro in vodnimi laki. Pohištvo
je tovarniško embalirano.
Garancijski rok traja 12mesecev od dneva dobave in velja za kakovost in funkcionalnost izdelka.
Garancija ne velja za poškodbe, ki nastajajo zaradi nepravilnega skladiščenja in rokovanja,
nestrokovne vgradnje, neustrezne površinske obdelave in uporabe izdelka ter zaradi neustreznega
vzdrževanja, višje sile ali nesreče.
Vsa dodatna dela, ki jih na izdelku izvaja kupec in lahko vplivajo na kvaliteto ali funkcionalnost
izdelka, ne dopuščajo reklamacije.
V pismeni izjavi navesti točen naslov kupca, telefonsko številko, fotokopijo dobavnice ali računa in
opis napake.
Proizvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške odstranil morebitne napake
oziroma okvare. Proizvajalec bo na pismeno reklamacijo odgovoril v roku 15 dni in odpravil okvare
na osnovi dogovora z kupcem, vendar najkasneje v zakonsko določenem roku 45 dni. Vkolikor v
tem času okvare ne bi bilo možno odpraviti, bo reklamirani izdelek zamenjal z novim.
Življenjska doba izdelka ob primerni uporabi je pet let. Proizvajalec jamči, da bo v času trajanja
garancijskega roka zagotovil servisno vzdrževanje in potrebne nadomestne dele.
Navodila za montažo so priložena v paketu.
Pohištvo ne sme biti izpostavljeno povišani temperaturi, tekočinam, razenju in udarcem.
Relativna zračna vlažnost med vgradnjo in uporabo mora biti med 45% in 55%.
Barvne in strukturne napake v masivnem lesu so dar narave in niso razlog za reklamacijo.
Servisna služba:
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