
GARANTIJA
Gaminys Garantija

HARMONIJA 7 metai
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J s išsirinkote iu in  HARMONIJA.

HARMONIJA – prie k no pris iu ini  linija tiems, kurie r ina-
si savimi, ieško šiuolaikiško ir patogaus iu inio u  optimal in .
Harmoningu poilsiu d iaugsis ir išsirinkusieji tipin s konstrukcijos iu , ir
funkcionalumo bei naujov  ieškotojai.

BENDROSIOS S LYGOS:

1. Garantija taikoma:
  tik esant pa eidimams, aliav  arba gamybos technologij  brokui, kurie suma ina ar panaikina

    gaminio ger sias savybes ir sukelia tiesiog patogum  juo naudojantis;
  jei pirk jas laik si gamintojo rekomendacij  ir tinkamai naudojo gamin  ( r. skilt  GAMI T J

).
2. Garantija netaikoma:
  jei gaminys buvo išardytas, tais a be gamintojo sutikimo;
  d l specifinio iu iniams naudoj med iag  kvapo. Gaminio kvapas n ra gamybos brokas.

    Dauguma gamini  gali tur ti specifin  kv  t au v namose patalpose jis dingsta per 5–7
    dienas.
3. Naudojant gamin  gali pasikeisti jo minkštumas. Tai atsiranda d l fiz ed iag  sav  Iki
   15% pasikeit s minkštumas n ra gaminio brokas. Dalinis minkštumo padid jimas yra leistinas ir
   tokiais atvejais gamintojas neprivalo pakeisti iu inio.
4. iu iniui d vintis did iausi  s atirian ios vietos gali dubti. Iki 10% pagrindo aukš io
   deformacija netur takos iu inio savyb ms. Garantija taikoma dides  deformacij  garantiniu
   periodu gavusiems iu iniams.
5. Nor amas pateikti pretenzij  d l nekokybiško gaminio, Pirk jas privalo tur ti pirkimo do-
    kument ti susipa in s su garantin s prie i ros s lygomis, jas vykdyti ir b ti patvirtin s
    garantij  savo parašu.
6. Pretenzij  Pirk jas pateikia raštu prekybos vietoje, kur sigijo LONO gamin . Jei prekybos vietoje

P t
7. Gav s pretenzij  pardav jas sipareigoja per tris (3) darbo dienas susisiekti su Pirk ju ir sutarti
    proting  pus ms tinkam  ter  ap i r i ir vertinti tr umus, juos panaikinti arba

GARANTIJOS TERMINAI:

1. iu inio u valkalui suteikiama 1 (vieneri ) met  garantija. Ji taikoma, jei garantiniu laiko-
    tarpiu išyra si l , sugenda u trauktukas ar atsiranda kit med iag  ar gamybos proceso brok .
    Nat ralus audinio d v jimasis nelaikomas broku.
2. iu inio pagrindui suteikiama 7 (septyneri ) met  proporcin  garantija. Jeigu pateikta
    pretenzija ir gaminio defektai pripa stami garantiniais, LONAS pakeis g u tokios pa-
    ios arba labai panašios s ties ir sav iu iniu, pirk jui sumok jus atitinkam  gaminio
    kainos dal :

1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai 6 metai 7 metai
Priemoka
- 0%

Priemoka
- 0%

Priemoka
- 0%

Priemoka
- 20%

Priemoka
- 40%

Priemoka
- 60%

Priemoka
- 80%



GAMINTOJO REKOMENDACIJOS/ČIUŽINIO PRIEŽIŪRA:

1.  Čiužinius HARMONIJA rekomenduojame dėti ant medinių grotelių. Rekomenduojame rinktis
     groteles su 3 – 5 cm tarpais tarp lentelių. Taip nepažeisite čiužinio konstrukcijos ir užtikrinsite
     oro pralaidumą. Nerekomenduojame čiužinio laikyti ant ištisinio medinio pagrindo ir metalinių
     grotelių – gali būti pažeista čiužinio konstrukcija, nevėdinamas čiužinys gali supelyti.
2. Kad gaminys tolygiai dėvėtųsi ir ilgiau išlaikytų savo esmines savybes, kas 2–3 mėnesius reko-
    menduojame sukeisti čiužinio galvūgalį su kojūgaliu, čiužinį vėdinti.
3. Rekomenduojame čiužinį keisti kas 7 metus.
4.  HARMONIJA* rekomenduojama iki 110 kg svorio žmonėms, HARMONIJA** iki 100 kg, HARMONI-
     JA*** – iki 130 kg svorio. Didesnio svorio žmonės čiužinį gali naudoti trumpiau.
5.  Čiužiniai neskirti plauti. Tik užvalkalus galima skalbti ar kitaip valyti (žr. užvalkalo priežiūros
     etiketę).

JŪSŲ PATOGUMUI:

1.  Nusegamas užvalkalas. Visi LONO čiužiniai yra patogūs ir praktiški, juos lengva prižiūrėti, nes
     užvalkalai gaminami su užtrauktuku aplink visą gaminį. Atsegus užtrauktuką, užvalkalas padali-
     namas į dvi dalis, kurias daug lengviau valyti ar skalbti nei įprastus užvalkalus.
2.  Vidinis užvalkalas. Tai tamprus vidinis užvalkalas, kuris palengvins čiužinio pervilkimą, kai no-
     rėsite išvalyti viršutinį užvalkalą. Vidinio užvalkalo nuimti nerekomenduojame – jis yra čiužinio
     pagrindo dalis.
3.  Čiužinių užvalkalai atitinka Oeko-Tex 100 standartą – yra draugiški aplinkai, neskleidžia lakių-
     jų dalelių, todėl nesukelia alergijos ir tinka net kūdikiams.
4.  Prie kūno prisitaikantiems čiužiniams ir antčiužiniams naudojame Oeko-Tex 100 standartą ati-
     tinkančią Vita Rest® medžiagą. Ji pralaidi orui, atitinka visus saugaus ir draugiško aplinkai
     gaminio standartus.
5.  Klasikiniai ir didelio elastingumo putų poliuretanai, naudojami LONO čiužiniuose, atitinka sau-
     gumo, sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimus ir gali būti žymimi CertiPUR® ženklu.

BANDYKITE ČIUŽINĮ 14 DIENŲ

1.   Išbandykite čiužinį per 14 kalendorinių dienų. Jei čiužinys Jums nepatiks, bus nepatogus – per
      kietas ar per minkštas, pakeisime jį kitu.
2.  Išsirinktą čiužinį pakeisime, jeigu:
•    pirkėjas išreikš norą keisti čiužinį raštu toje prekybos vietoje, kurioje įsigijo pirmąjį čiužinį;
•    čiužinio apsauginis/higieninis užvalkalas ir plomba bus nepažeisti ar kitaip nesugadinti;
•    keičiamas gaminys atitiks higienos reikalavimus, bus švarus;
•    pirkėjas turės pirkimo dokumentus ir pasirašytą garantiją;
•    keičiamas čiužinys bus grąžinamas originalioje pakuotėje.
3.  Jei keičiamas čiužinys brangesnis, kainų skirtumą sumoka pirkėjas, jei naujas čiužinys pigesnis
      – kainų skirtumą pirkėjui grąžina LONAS.
4.   Keisdamas čiužinį, pirkėjas sumoka higieninio užvalkalo keitimo ir perpakavimo išlaidas – € 15
     (Penkiolika € 00 ct).
5.   Transporto išlaidas keičiant čiužinį sumoka pirkėjas.
6.   Keisti čiužinį į naują galima tik vieną kartą.
7.   Paslauga galioja tik standartinių dydžių čiužiniams.

Čiužinys ........................................................ buvo pakeistas į čiužinį ..........................................................
                             (pavadinimas)                                                                                  (pavadinimas)

                                                                                            ..............................................  .....................................
                                                                                           (pirkėjo parašas)                              (data)

Su čiužinio priežiūros ir bandymo taisyklėmis susipažinau ir sutinku:

........................................................................................................................................ ......................................
                                      (pirkėjo v., pavardė, parašas)                                                          (pirkimo data)

Pardavėjo antspaudas,
rekvizitai:


