ZÁRUKA, NÁVOD NA ÚDRŽBU, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Návod na údržbu sítí:

Okenní sítě nevyžadují mimořádnou údržbu. Hliníkové profily čistěte mechanicky vlhkou měkkou textilní
tkaninou pomocí mýdlových roztoků. Síťovinu čistěte prachovkou nebo vysavačem. Je zakázáno používat
chemické roztoky na bázi čpavku, ředidel a rozpouštědel. Dbejte na opatrné čištění síťoviny, aby nedošlo
k jejímu vytržení z drážky rámu nebo protržení při mechanickém čištění.
U dveřních roletových sítí FANTOM je třeba průběžně luxovat nečistoty ve spodní vodící liště, předsezónní
údržba FANTOM roletových sítí je jednoduchá – vyluxujte a otřete vodící lišty a síťovinu vlhkou textillií a do
vodících jezdců stříkněte dávku silikonového oleje nebo WD 40.

Bezpečnostní pokyny:

Okenní síť neslouží z bezpečnostního hlediska jako zábrana proti vypadnutí z okna!!!

Je zakázáno cokoliv věšet na rám sítě a síťovinu.
Je zakázáno mechanicky namáhat profily rámu sítě a síťovinu.
Je zakázáno otevírat FANTOM dveřní roletové sítě nohou. V případě poškození sítě tímto způsobem nebude
zákazníkovi reklamace uznána.
Se sítí zacházejte opatrně, zvláště pak při jejím čištění.
Je zakázáno cokoliv věšet na ovládací šňůru rolovací sítě.
Při nedodržení výše uvedených pokynů si výrobce vyhrazuje právo na zamítnutí případných reklamací.
Pokud je rolovací síť nefunkční nebo dojde k poškození pevných sítí, kontaktujte svého dodavatele.

Záruka:

Pro plnou spokojenost zákazníka vyplňte a přiložte zákazníkovi náš Záruční list.

STZÁRUČNÍ LIST
FANTOM SÍTĚ PROTI LÉTAVÉMU HMYZU DO OKEN A DVEŘÍ
Firma Zdeněk Charvát Kralupy nad Vltavou poskytuje svým zákazníkům záruku dvou let na materiál a
práci spojenou s výrobou a sestavou Fantom sítě podle informací a rozměrů dodaných zákazníkem nebo
firmou, provádějící montáž těchto sítí. Nedílnou součástí Záručního listu je Návod na údržbu sítí a
Bezpečnostní pokyny.
Jakékoliv opravy budou provedeny zdarma, jestliže:





závada na materiálu nebo montáži výrobku je zjištěna a nám oznámena před uplynutím dvou let od
data koupě
doklad o nákupu je předložen buď zákazníkem nebo smluvním regionálním zástupcem
datum na faktuře je zřetelně čitelný

Záruka se nevztahuje na instalaci a škody vzniklé na výrobku nebo na oknech a dveřích, způsobené
chybnou instalací nebo nedbalostí při údržbě a obsluze sítě. Záruka se rovněž nevztahuje na mechanické
poškození síťového materiálu.
Zdeněk Charvát v.r.

TYP VÝROBKU :

ĆÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM MONTÁŽE:
MONTÁŽ PROVEDL REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCE/FIRMA:
(RAZÍTKO A PODPIS)

Zákazník byl seznámen s funkcí a obsluhou výrobku

Záruční podmínky:
Na tento výrobek poskytujeme záruční servis v délce 24 měsíců.
Výrobek byl před odesláním od výrobce přezkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou
dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za toho předpokladu, že ho
bude spotřebitel užívat v souladu s Údržbou sítí a Bezpečnostními pokyny. Záruka se vztahuje
výlučně na závady způsobené vadou materiálu, technologií zpracování nebo montáží výrobcem (prodejcem,
montážní firmou). Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě. Tento záruční
list je zároveň „Osvědčením o kompletnosti a jakosti výrobku“. Bez data prodeje (montáže), razítka a
podpisu výrobce (prodejce, montážní firmy) je záruční list neplatný.

Záruka se nevztahuje na závady:
-

Způsobené použitím k jinému účelu, než který určil výrobce

-

vzniklé opotřebením výrobku

-

vzniklé neodbornou montáží či opravou

-

způsobené nesprávným zacházením či nevhodným skladováním

-

vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů

-

způsobené následným neodborným seřízením funkčnosti výrobku

Datum opravy
od: - do:

Datum opravy
od: - do:

Opravu provedl:

Opravu provedl:

Datum opravy
od: - do:

Opravu provedl:

Datum opravy
od: - do:

Opravu provedl:

