VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Vásárlónk,
köszönjük, hogy a Syam Silver termékeit választotta!
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi intelmeket:

Mechanikai sérülések

Nem megfelelő használatból eredő
mechanikai sérülésekre (karc, törés, ütés,
deformáció) nem vállalunk garanciát!

Az ékszer állapota

Az ékszer átvételekor javasolt mind az
eladónak, mind a vevőnek meggyőződni
az ékszer állapotáról!

Anyaghibás áru

Anyaghibás árura
vállalunk garanciát!

korlátlan

ideig

FONTOS

Kövek épsége, karcolásmentesség,
zár állapotának ellenőrzése

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köves ékszerek
Mechanikai sérülés (ütődés, deformáció,
törés) miatt bekövetkező kő kiesésekre,
repedésekre, eltörésekre nem vállalunk
garanciát!

RAGASZTOTT KÖVEK:
alkalmi viseletre alkalmas, mindennapos
használatát a mechanikai hatások miatt nem
javasoljuk! (véletlen ütődés miatti kőkiesés,
karcolódás stb.)

FOGLALT KÖVEK:
Mindennapos használatra alkalmasak, az
általános használati útmutató betartása
mellett.

RÓDIUM BEVONAT:
Ellenállóbbak a könyezeti behatásokra, de a
mechanikai sérüléstől óvni kell őket!

KÉZZEL KÉSZÜLT KÖVES
ÉKSZEREK:
Használata különös odafigyelést igényel,
kőkiesés esetén az eredeti állapotába
általában teljesen nem lehet visszaállítani.

Általános útmutató
Annak érdekében, hogy az ékszert minél
hosszabb ideig használni tudja, kérjük, tartsa
be az alábbi rendeltetésszerű használatra
vonatkozó szabályokat

NE VISELJE:
Fizikai munkavégzés, sportolás, intenzív
mozgás
közben,
gyógyvizes
termálfürdőben, uszodában vagy strandon.

HASZNÁLAT UTÁN:
az ékszert finoman
dobozába, táskájába

helyezze

vissza

MINDIG VEGYE LE:
úszás, fürdés és kézmusás alkalmával

TISZTÍTÁS:
Alkalmanként puha kendővel törölje át az
ékszert

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT
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 deformálás, karcolódás az
ékszeren, de a kő/kövek kiestek az őket ért mechanikai hatások miatt.
Ön divatékszert vásárolt, a 151/2003 kormányrendelet alapján az
ékszer nem minősül 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 elllenérték megfizetését igazló
bizonylattal (blokk) érvényesítheti.

A 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, vegyianyagok (pl. parfüm, hajlakk, szappan és
egyéb kozmetikumok)hatására az ékszer felületén
bekövetkezett elváltozás
mindennapi használatból adódó sérülések (karcolódás, kopás)
erős napfény, közvetlen hőhatás miatt fellépő kifakulás
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