Vásárlói tájékoztató
Köszönjük, hogy a Syam Silver termékét választotta!
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi intelmeinket:
Nem megfelelő használat esetén bekövetkező mechanikai sérülésekre
(karcolás, ütés, törés, deformáció stb.) nem vállalunk garanciát.
Anyaghibás árura korlátlan ideig vállalunk garanciát.
Az ékszer átvételekor javasolt az eladónak és a vevőnek meggyőződni az ékszer
kifogástalan állapotáról (kövek épsége, karcolás mentesség, zár állapota stb.).

Használati útmutató:
Köves ékszerek:
Mechanikai sérülés (ütődés, deformáció, törés) miatt bekövetkező kő kiesésekre, kő
eltörésekre, repedésekre nem vállalunk garanciát.
� ragasztott kövek: Alkalmi viseletre alkalmas, mindennapos használatát
a mechanikai hatások (véletlen ütődések miatt bekövetkező kő kiesés, karcolódás stb.)
miatt nem javasoljuk.
� foglalt kövek: mindennapos használatra alkalmasak
az általános használati útmutató betartása mellett
� ródium bevonat: A ródium bevonatú ékszerek ellenállóbbak
a környezet hatásaira, de mechanikai sérüléstől óvni kell.
� kézzel készült köves ékszerek: Kő kiesése esetén az eredeti állapottal teljesen
megegyező állapot visszaállítása általában nem lehetséges.

A kövek kieshetnek, eltörhetnek az őket ért mechanikai hatások miatt.
Cégünk blokk bemutatása ellenében 8 napon belül ingyen javítást vállal kőkiesés
esetén, ha nem látható deformálódás, karcolás az ékszeren, de a kő/kövek kiestek az
őket ért mechanikai hatások miatt.

Általános használati útmutató:
Ékszereinket óvjuk a savas, lúgos közegtől,
erős hőhatástól, nedvességtől, mechanikai hatásoktól.
Mosogatás, kézmosás, szaunázás, szoláriumozás, strandolás,
alvás ideje alatt ne viseljük az ékszert.
Az ezüst ékszerek ritkán elszíneződhetnek a bőr erős savas hatásai miatt.
Ezüst ékszert lehetőleg száraz, sötét helyen erős hőhatástól védve célszerű tárolni.
Ezüst ékszereinket ezüst-tisztító kendővel célszerű ápolni, tisztítani.

Annak érdekében, hogy az ékszert minél hosszabb ideig használni tudja,
kérjük, tartsa be az alábbiakban felsorolt rendeltetésszerű
használatra vonatkozó szabályokat:
• Fizikai jellegű munkavégzéskor ne viselje.
• Sportolás, intenzív mozgást igénylő szabadidős
tevékenység során ne használja.
• Úszás, fürdés, zuhanyozás, kézmosás alkalmával vegye le.
• Gyógyvizes, termálvizes uszodában vagy strandon ne viselje.
• Használat után finoman helyezze vissza dobozába, tasakjába.
• Alkalmanként puha kendővel törölje át.
Felhívjuk figyelmét, hogy Ön divatékszert vásárolt, a 151/2003 kormányrendelet
alapján az ékszerek nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, ezért ezekre
a termékekre garancia nem vonatkozik. Cégünk szavatosságot vállal a gyártási
folyamat során keletkezett hibákra. Szavatosság esetén az Eladó azért vállal
felelősséget, hogy eladáskor hibátlan terméket adott át a Vevőnek, azaz nincs
a terméknek olyan rejtett hibája, ami csak később fog kiderülni. Fogyasztói
kifogás esetén az Eladó a 49/2003 GKM rendeletben meghatározott
jegyzőkönyvet köteles felvenni.
Szavatossági igényét a Vevő az ellenérték megfizetését
igazoló bizonylattal (blokk) érvényesítheti.
Szavatosság nem érvényesíthető az alábbi esetekben:
• Nem rendeltetésszerű használat, a fogyasztó hibájából vagy durva, gondatlan
kezelés miatt bekövetkezett sérülések (törés, szakadás, vízzel való érintkezés
hatására fellépő oxidáció).
• Erős vegyszerek, vegyi anyagok
(pl.:parfüm, hajlakk, szappan egyéb kozmetikumok)
hatására az ékszer felületén bekövetkezett elváltozás (elszíneződés, maródás).
• Mindennapi használatból adódó sérülések (karcolódás, kopás).
• Erős napfény, közvetlen hőhatás miatt fellépő kifakulás.

Kérjük a fentiek betartását!
Syam Silver Csapata

