LiftCap záruční list
PROTOŽE SI ZASLOUŽÍTE TO NEJLEPŠÍ POHODLÍ….
LiftCap™ tvrdě pracuje na tom, aby všem zákazníkům poskytl vynikající kvalitu, inovace, spolehlivost a výjimečný
zákaznický servis. Jsme hrdí na to, že vám můžeme poskytnout omezenou 2-letou záruku.
Viz níže uvedené podmínky:
LiftCap zaručuje koncovému uživateli, že naše izolační kryty jsou bez vad materiálu a zpracování, při běžném
používání na dobu 2 let (24 měsíců) od data výroby. Tato omezená záruka se nevztahuje na škody způsobené
zvířaty, požárem, vandalismem, nadměrnými chemikáliemi, nesprávnou instalací a namáháním, zneužitím nebo
oděrem, vyšší mocí nebo pro jiným využitím, než pro které byl kryt určen. Běžné opotřebení, delaminace
a praskání švů v důsledku nesprávné manipulace se nepovažují za vadu zpracování nebo materiálu.
Izolační výplně jsou v záruce po dobu 2 let. Záruka na izolační výplně je neplatná, pokud byly nalezeny otvory
a vpichy v krycím materiálu nebo vnitřním těsnící fólii. Jakákoli vyjádřená nebo předpokládaná záruka je omezena
na 2 roky (24 měsíců) od data výroby od data předání a převzetí. Záruka na kryt LiftCap nepřebírá odpovědnost
za žádné následné škody.
Jakékoliv výrobek LiftCap, které vykazuje vady materiálu nebo zpracování do 2 let (24 měsíců) od data nákupu,
bude opraveno nebo vyměněno, podle uvážení, bez poplatku za materiál nebo práci.
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NESPRÁVNÉ POUŽITÍ NEBO NA NĚKTEROU Z NÁSLEDUJÍCÍCH VĚCÍ:
• Izolační kryt byl podroben zátěži, změnám, nesprávnému použití nebo zásahu třetích osob formou jakékoli
opravy na krytu.
• Rozbití izolační výplně nebo trhání svrchního materiálu (tento kryt není určen k zátěži chůzí, stáním, nebo
sezením na krytu či jiné nadměrné zátěži způsobené deštěm, větrem, vodou, sněhem, zvířaty, apod.
• Poškození v důsledku vystavení nadměrnému množství chemických látek z vody, prostředí nebo kontaktu
s jinými chemikáliemi na krycím materiálu
• Vyblednutí vinylu a nití se nepovažuje za vadu a přirozeně se vyskytuje v důsledku běžné chemické údržby,
vystavení povětrnosti a stárnutí.
• Odírání a odřeniny krytu tažením nebo uložením/opřením o ostré předměty.
• Škody způsobené nesprávnou instalací nebo přepravou od prodejce ke kupujícímu.
• Jakékoli škody vyplývající z jakéhokoli nesprávného použití, zneužití, nedbalosti, vyšší moci, nehody nebo změny
CHCETE-LI ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS:
Obraťte se na prodejce a získejte pokyny, kde je vadný nebo poškozený kryt potřeba zpřístupnit spolu se sériovým
číslem na krytu. Ve většině případů LiftCap výrobce bude vyžadovat pouze obrázky a popis, aby rozhodl o záruce:
• Kupující je zodpovědný za dodání krytu do místa dodání k opravě nebo výměně a nese všechny přepravní
poplatky.
• Jednotlivé části dodavatel opraví nebo vymění podle svého uvážení, aby odstranil všechny vady, pokud se při
kontrole zjistí, že se na ně vztahuje záruka.
Předpokládané záruky: Zde jsou stanoveny pouze výslovné záruky a veškeré související záruky, včetně záruk
obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní typ bazénu, jsou omezeny. Tato záruka se nevztahuje na následné
škody nebo náhodné škody, včetně škod na majetku nebo zranění vzniklých v souvislosti s používáním nebo
nemožností používat tento výrobek.
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