


Vážený zákazník



I. PODMIENKY ZÁRUKY:
- Používanie naších sedacích súprav v súlade so záručným listom LC PARTNERS
1, V prípade, že došlo k poškodeniu pri preprave je nutné bezpodmienečne opísať škodu, za-
chovať nerozbalený – originálny obal do doby kým nepríde náš technik na obhliadku – kon-
trolu. Ak ide o poškodenie viditeľné pred rozbalením je potrebné spraviť fotografie miesta 
poškodenia aj so zabalenou časťou.
2, POZOR !!!!
Pri rozbalovaní sedacej súpravy nesmiete používať žiadne ostré predmety, ktoré by mohli 
poškodiť sedačku.
3, Po rozbalení je nutné odstániť všetky zabezpečenia na prepravu ( v rozkladoch, úložných 
priestoroch ….atď )
4,4, Pri preprave sa môžu na nábytku vyskytnúť rôzne premačknutia, preliačenia….atď. Je po-
trebné ich ručne napraviť, vyh adiť, vytvarovať vankúše, opierky rúk a hlavy, sedenia a opie-
ranie na SS.
5, POZOR !!! Pri prenášaní može dajst k poškodeniu SS , ale aj podlahy v dome. Preto SS ždy 
prenášajte a nadvihnite a nie posúvajte po miestnosti. Vždy SS musíte prenášať za spodnú 
časť SS.
6, Nosenie sa musí vykonávať VŽDY len za spodný – pevný okraj SS ,aby nedošlo k jej poško-
deniu. V žiadnom prípade sa nesmie nosiť SS za opierky, vankúše,boky alebo čalunenie.
7, SS postavte VŽDY na pevnom a rovnom povrchu
8, SS musí byť umiestnená VŽDY na pevnom mieste, suchom a chránenom pred škodcami, 
slnečným žiarením a pod. Vlhkosť v miestnosti nesmie presiahnúť od 30 – 70 %. Teplota by 
mala byť od 15 – 25C.
9, POZOR !!! Sedaciu súpravu nesmiete NIKDY umiestniť na miesto blizko krbu, ohrievačo,   
radiatóra. Minimálna vzdialenosť musí byť 1 m od telesa. 

II. KAŽDODENNE POUŽÍVANIE SEDACEJ SÚPRAVY :
1, SS musí byť používaná v súlade s týmto záručným listom,v súlade s jej označením a zása-
dami používania .
2, SADANIE a VSTÁVANIE : nesmiete sedieť na :
- bočných opirekach
- operadlách
- na okrajoch SS
- posúvať s úložným priestorom….atď . Môže dvôjsť k  neodvratnej zmene konštrukcie SS.
3, Drevené časti je potrebné chrániť pred ich poškodením
4, okraje SS je nutné chrániť pred poškodením, premačknutím a predratím alebo mecha-
nickým poškodením
5, Pri SS s mäkkými vankúšmi ich je potrebné časom formovať na požadovaný tvar.
6,  SS je NUTNÉ  chrániť pred domácimi zvieratami
7, Štandardným javom pri používaní SS je pokrčenie materiálu na sedacích častiach ,opera-
dlách a bokoch.
 



III. ČISTENIE A KONZERVÁCIA SS.

IV. POPIS POUŽITÝCH MATERIÁLOV POUŽITÝCH V NAŠÍCH SEDACÍCH SÚPRAVÁCH :



V.  PODMIENKY ZÁRUKY



VI.  ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE :
1, Zašpinenia SS, Zlú údržbu a čistenie, škody spôsobené zvieratami, mechanické poškode-
nia, zlým poživaním nábytku
2, Zmeny a úpravy vykonané predajcom alebo zákazníkom
3, POŠKODENIA PRI :
- prevoze alebo preprave
- nosení a presúvaní
- poškodenia, ktoré zapričinil zákazník ( zatečenie, zavlhnutie, popálenie a iné, ktoré nie sú 
vinou výrobcu )
4, Škody a vady , na ktoré už bola poskytnutá zľava
5, Vady spôsobené materiálom – Koža,látka,ECO koža,ktoré sú opisané opísané v tomto 
záručnom liste
6, Chýbajúce diely a kovania po 1 dni od dodania
7,7, Zmeny štandardne , ktoré sú spôsobené nesprávnym používaním SS ( Natiahnutie látky-
,bežné premačknutia sedáka ….. atď )
8, Zmeny, ktoré sú spôsobené nesprávnym používaním ( sedenie na jednom mieste, ndmer-
né čistenie jednotlivých časti …….. atď .)
9, Rozdiely v odtieňoch, štruktúre, medzi vzorkovníkmi a materiálom , ktorý je použitý na SS.
Rozdiely pri kúpe SS z expozície ako aj rozdiely v odtieňoch.
10, Rozdiely a odtiene pri čalunických materiáloch, ozdobných dieloch  ako je drevo …..atď. 
Prešitia pri doobjednaných dieloch, pri skôr zakúpených z expozícií ….a pod.
11, Zafarbenie , ktoré vzniklo pri sedení napr. Od jeansov, nohavíc ……..atď.
12, Zavedenie zmeny vo farebnosti v ponuke látok , koží a materiálov
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