LUXUSNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE
dveře pro Váš domov
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1.

Prodloužená záruka 5 let
Záruka na interiérové dveře vyráběné firmou HANÁK NÁBYTEK, a.s. je poskytována v prodloužené
délce 60 měsíců ode dne převzetí výrobku zákazníkem. Technologie a zpracování dveří HANÁK je
trvale na vysoké úrovni, proto jsme si mohli dovolit přistoupit k podstatnému prodloužení záruční lhůty.

1.1. Snížení záruky na 24 měsíců
Interiérové dveře vyráběné firmou HANÁK NÁBYTEK, a.s. jsou exkluzivně osazovány doporučeným kováním.
Příprava na osazení kování (vrtání otvorů na uchycení) je prováděno před povrchovou úpravou přímo ve výrobě firmy
HANÁK NÁBYTEK, a.s. Pokud tato příprava (vrtání otvorů na uchycení) bude provedena při montáži, je záruka
snížena na 24 měsíců ode dne převzetí výrobku zákazníkem.

2.

Platnost záruky
Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím, v průběhu záruční doby
vzniklé v důsledku použití vadného materiálu nebo v důsledku vadného zpracování.

3.

Podmínky platnosti
Platnost záruky je určena následujícími podmínkami:
a) Provedení montáže interiérových dveří vyškolenými pracovníky autorizovaného prodejce (je
nutno doložit dokladem - protokol o provedení montáže, předání a převzetí interiérových dveří
HANÁK). Stejně jako je tomu u dražších výrobků, bude nezbytné, aby zákazník během trvání
záruky nechal dveře opakovaně seřídit montážní firmou.
b) Dodržení návodu na údržbu a ošetření interiérových dveří HANÁK.

4.

Nároky na reklamaci
Nároky na reklamaci se uplatňují na prodejně písemně, kde byl výrobek zakoupen. Je třeba předložit
řádně vyplněný záruční list, příslušný prodejní doklad a podrobný popis závad.

5.

Záruka se nevztahuje
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením a stárnutím materiálu, neopatrnou nebo
nesprávnou manipulací a dopravou, nevhodným uskladněním, neodbornou montáží, nedodržením
návodu na údržbu, zanedbáním údržby, nevhodným zacházením, působením nadměrné vlhkosti nebo
nadměrného tepla, vnějšími vlivy, živelnými pohromami, na výrobek používaný nad rámec běžného
použití v domácnosti (např. používání k podnikatelským účelům), uplynula-li u reklamovaného zboží
dnem uplatnění reklamace záruční doba. Záruka se u provedení dýha a masivní dřevo nevztahuje na
barevné změny vznikající v důsledku přirozeného stárnutí dřeva. Z důvodu možnosti vzniku barevných
rozdílů nelze zakrývat dýhované plochy v počátku užívání.

Věříme, že oceníte kvalitu našeho výrobku a přejeme si, aby Vám vždy sloužil k Vašemu pohodlí a stal se
dobrým reprezentantem Vašeho bytu

Vyrobeno v České republice / Made in Czech Republic
HANÁK NÁBYTEK, a.s.
Komenského 363, 767 01 Kroměříž
www.hanak-nabytek.cz
info@hanak-nabytek.cz

