GARANTIEBEWIJS
Gefeliciteerd met de aankoop van een DomaSol® zonwering. Op dit product
heeft u 5 jaar garantie. Bewaar uw kassabon bij uw garantiebewijs.
Aankoopdatum (zie kassabon)
Aankooppunt
Model
Maten
Bediening
Onderhoud van uw zonnescherm
Reinig geanodiseerde of gelakte profielen die vervuild zijn, met lauw
water waarvan eventueel een niet alkalisch reinigingsmiddel is
toegevoegd. Spoel met veel water na, zodat het gebruikte
reinigingsmiddel wordt weggespoeld. Werk van boven naar beneden.
Gebruik nooit alkalische middelen zoals sodahoudende producten,
ammonia, sterke wasmiddelen of ruitenschoonmaakmiddelen.
Gebruik nooit staalwol, metalen borstels of schuurmiddelen.
Onderhoud van uw doek
Verwijder stof en vuil door deze droog uit te borstelen. Maak kleine
vlekken licht vochtig en was de vlekken uit met lauwwarm water van
circa 30°C waaraan een niet alkalisch wasmiddel is toegevoegd.
Spoel het behandelde oppervlak meerdere malen na met schoon
water, zoals alle reinigingsmiddelen worden verwijderd.

FABRIKANT VAN

Garantiebepalingen
De fabrikant garandeert gedurende 5 jaar na aankoop de goede
werking van uw zonnescherm, mits deskundig geïnstalleerd en met
zorg behandeld en gebruikt.
De garantie omvat alle gebreken die hun oorzaak vinden in
materiaal- en fabricagefouten, een en ander ter beoordeling
beoordel
van de
fabrikant. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot het gratis
leveren van nieuwe onderdelen aan uw leverancier.
Bij storingen, beschadigingen of andere klachten dient u zich tot uw
leverancier te wenden. Bij ondeskundige montage, onjuist gebruik,
gebruik
onjuist of onvoldoende onderhoud of foutief uitgevoerde reparaties
en veranderingen vervalt alle aanspraak of garantie. Garantie is
uitgesloten bij vervolgschade ontstaan door foutieve montage. De
garantie geldt niet voor nuanceverschillen in kleur en/of glans die
volgens technische maatstaven als normaal beschouwd
beschouw kunnen
worden.
Oneffenheden en kreukels
Zonneschermdoek wordt uit banen stof gefabriceerd en aan elkaar
gestikt. Hierdoor ontstaan verdikkingen, die bij het oprollen de
grootste diameter vormen rondom de doekbuis. De naast de
stiknaden gelegen doekbanen zullen bij het oprollen plooien en
kreukels vormen, maar deze hebben geen negatieve invloed
op de eigenschappen van het zonneschermdoek. De fabrikant
behandelt deze klachten derhalve niet, omdat
omda deze als
vanzelfsprekend voor het product zijn.
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