5 YIL GARANTİ
AGORA BEYAZ VE RENKLER
Agora garantisi, renk kaybı veya direnç nedeniyle elyafta meydana gelen anormal hasarları kapsar.
güneş ışığı, küf, çürüme ve atmosferik ajanlar dahil olmak üzere normal maruz kalma koşullarında
genel olarak ve fiberin doğru şekilde kurulması, kullanılması ve bakımının yapılması şartıyla.
Garanti, distribütör tarafından gerçekleştirilen kurulum işini içermez ve yalnızca
etkilenen kumaşın değiştirilmesini kapsar.
Kötüye kullanım, kaza sonucu oluşan yanmalar, ihmal veya ihmalden kaynaklanan hasarlar da garanti
kapsamında değildir.
delici.
Garanti nasıl uygulanır:
Sauleda, S.A. hasarlı kumaşı yenisiyle değiştirecektir.
Garanti, gerekli hasar değerlendirmeleri yapıldıktan sonra yürürlüğe girer.
aşağıdaki terimler:
İlk 5 yıl boyunca Sauleda, S.A. hasarlı kumaşı ücretsiz olarak veya duruma göre tüm masraflar hariç ve
kurulum ücreti ödemeden değiştirecektir.
distribütör tarafından, ancak yalnızca etkilenen kumaş tarafından.
Talepler nasıl işlenir?
Müşteriler, hasarı gözlemledikten sonraki 15 gün içinde SAULEDA, S.A. - Departamento de Atención
al cliente'ye alındı bildirimini talep eden taahhütlü bir mektup göndermelidir.
(Müşteri Hizmetleri Departmanı) - Travessera de les Corts, 102 E-08028 BARSELONA (İspanya)
satış faturası ile.
Daha sonra kumaş, SAULEDA, S.A. sigorta şirketinin uzmanları ve değerleme uzmanları tarafından
incelenecektir. Arızalı kumaşın değiştirilmesi durumunda çözüm, uzatmayı gerektirmez.
değiştirilen kumaş için garanti.
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TEKSTİL
AGORA VE HAFİF BAKIM
TEMİZLEMESİ KOLAY
Kumaşa ne kadar iyi bakarsanız, o kadar uzun süre tadını çıkarabilirsiniz.
Temel ipuçlarımız:
• 30º'den fazla olmayan bir sıcaklıkta temizleyin
• Çamaşır suyu ölçülü olarak kullanılabilir
• Kuru temizleme yapmayınız
• Orta sıcaklıkta ütülenebilir
• Kuru temizleme yapmayınız
• Çamaşır kurutma makinesi kullanmayın

