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Jak się z nami skontaktować?
Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym
najbliższym autoryzowanym sprzedawcą. Listę
naszych autoryzowanych sprzedawców znajdziesz
na www.verizzo.com.

Pamiętaj
Dowodem zakupu jest paragon kasowy, faktura
imienna lub faktura VAT.
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Pieczątka sklepu

GWARANCJA

Codzienne życie w domu i w pracy stawia wysokie
wymagania meblom.
Nasze meble są poddawane rygorystycznym
testom pod kątem zgodności
z naszymi wymogami dotyczącymi jakości
i trwałości.
Oznacza to, że możemy zaoferować bezpłatną
2-letnią gwarancję,
obejmującą wady materiałów i wykonania
na wszystkie główne elementy
oznaczonych poniższym logo gwarancji.

Jakie działania podejmiemy
w ramach warunków niniejszej gwarancji?
VERIZZO zbada produkt i zdecyduje, czy powstałe wady są
objęte gwarancją. Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne zostanie
uznane za zasadne, VERIZZO dany produkt naprawi lub
wymieni na taki sam w ciągu 30 dni. W przypadku, kiedy dany
produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, VERIZZO zapewni
jego zamiennik porównywalny pod względem funkcji, jakości i
ceny. Wymiana towarów na nowe, wolne od wad nie skutkuje
przedłużeniem gwarancji. Jeżeli dane roszczenie gwarancyjne
zostanie uznane za zasadne, VERIZZO, odpowiednio, pokryje
koszty naprawy, części zamiennych, dojazdu i godzin pracy

Warunki gwarancji opisane są
w niniejszej broszurze.

ekipy

naprawczej

oraz

wysyłki

pod

warunkiem,

że

reklamowany produkt będzie czysty, a dostęp do niego nie
będzie utrudniony. Powyższe nie ma zastosowania w
przypadku napraw lub modyﬁkacji produktu dokonywanych
bez akceptacji VERIZZO. Wymienione części lub produkt stają

Warunki obowiązywania gwarancji.
Gwarancja

obowiązuje

na

terenie

się własnością VERIZZO.

zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

podłączane,

przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu. Naprawa sprzętu
i wymiana części lub całego produktu nie powodują
przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji. Dowód
jest

wymagany

jako

podstawa

roszczeń

przerabiane

lub

czyszczone

przy

użyciu

nieodpowiednich metod lub środków czystości. Należy zawsze
przestrzegać zaleceń dotyczących montażu, instalacji i
pielęgnacji produktów. Gwarancja nie obejmuje normalnego
zużycia, w tym zarysowań, rozdarć lub nacięć, a także innych
uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja nie ma zastosowania,

gwarancyjnych.

jeśli produkt był przechowywany na zewnątrz, w wilgotnym

Co obejmuje gwarancja?

domowe. Gwarancja nie obejmuje ostatnich sztuk z ekspozycji.

Gwarancja obejmuje wady materiałów i wykonania
wszystkich głównych elementów zakupionych mebli.

należy

użytkować

w

miejscach

pozbawionych wilgoci i nienarażonych na warunki
atmosferyczne.
Wszystkie powierzchnie przetrzyj do czysta miękką
tkaniną zwilżoną ciepłą wodą lub łagodnym
środkiem do czyszczenia, a następnie wytrzyj do

Mebli nie należy przesuwać. Przemieszczanie

przechowywane, nieprawidłowo użytkowane, montowane,

Gwarancja na wszystkie meble od VERIZZO obowiązuje

zakupu

Wyjątki
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio

Okres gwarancji.

Meble

sucha czystą szmatką.

Rzeczypospolitej

Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie

Zalecenia dotyczące pielęgnacji

otoczeniu lub wykorzystywany w warunkach innych niż

powinno odbywać się przez podniesienie mebla i
jego przeniesienie. Podczas przenoszenia mebel
nie

może

być

obciążony.

Mebel

w

stanie

zmontowanym nie powinien być przewożony bez
odpowiedniego

zabezpieczenia

przed

uszkodzeniem.
Mebel nie może być znacznie obciążony, gdyż grozi
to jego uszkodzeniem.
W trakcie użytkowania, kilka razy do roku należy
sprawdzić połączenia mimośrodowe czy się nie
poluzowały. W razie potrzeby dokręcić połączenia.

