
Brangus pirkėjau, 

dėkojame Jums už pasitikėjimą, kurį parodėte įsigydami DORMEO čiužinuką. Kad galėtumėte džiaugtis DORMEO čiužinuku kuo 
ilgiau ir sėkmingai pasinaudoti gaminiui suteikiamomis garantijomis, pateikiame detalias jo naudojimo instrukcijas.

Čiužinuko naudojimo ir laikymo instrukcijos:

1. DORMEO čiužinukas yra supakuotas į modernią vakuuminę pakuotę, kuri palengvina transportavimą bei garantuoja
maksimalią higieną — galite būti tikri, kad jį išpakuosite pirmieji. Praplėšdami pakuotę būkite atsargūs, kad nepažeistumėte čiužinuko.
2. Pakuotę turite praplėšti per 30 dienų nuo gaminio priėmimo - perdavimo datos.
3. Ištraukus čiužinuką iš vakuuminės pakuotės, jau po 15 minučių jis įgaus savo formą. Naudoti čiužinuką galima praėjus 12 valandų 
po išpakavimo. 
4. Gaminys neskirtas naudoti drėgnose patalpose. Venkite šlapinti bei drėkinti čiužinuką.
5. Čiužinuko negalima skalbti ir lyginti.

Pastabos:

1. Dėl ypatingo DORMEO pagrindą sudarančių medžiagų elastingumo gali atsirasti +/- 3–4 % leistinas čiužinuko matmenų nuokrypis. 
Toks nuokrypis nėra laikomas čiužinuko broku ir tokiais atvejais UAB „Studio moderna“ neprivalo pakeisti čiužinuko.
2. Saugokite čiužinuką nuo ugnies ir degių medžiagų.
3. Čiužinuko grąžinimo atveju UAB „Studio moderna“ pasilieka teisę į gaminio apžiūrą, kurios metu bus nustatyta čiužinuko būklė ir 
broko atsiradimo priežastys.
4. Nusiskundimai dėl gamyklinio broko (nelygios siūlės, dėmės ar kt.), neturinčio jokio poveikio čiužinuko savybėms, turi būti išsiųsti 
raštiška forma ne vėliau nei per 30 dienų nuo gaminio priėmimo - perdavimo datos.
5. Brokui ir čiužinuko savybių pasikeitimams, atsiradusiems dėl pirkėjo elgesio, prieštaraujančio naudojimo instrukcijoms, UAB „Studio 
moderna“ garantijos netaiko. Nusiskundimai dėl tokių defektų nebus patenkinami.

Garantijos deklaracija:
1. Suteikiama 12 mėnesių garantija čiužinuko pagrindo medžiagoms 
2. UAB „Studio moderna“ garantuoja, jog unikalios gaminio savybės nepakis tuo atveju, jei pirkėjas laikysis visų naudojimo instrukcijų.
3. Nusiskundimas turi būti išsiųstas UAB „Studio moderna“ raštiška forma.
4. Garantinis laikas skaičiuojamas nuo gaminio atsiėmimo datos.
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Garantija negalioja:

1. Jei UAB „Studio moderna“ nustatys, jog prekė buvo naudojama nesilaikant naudojimo instrukcijų.
2. Mechaninių pažeidimų dėl kliento kaltės atveju.
3. Jeigu pirkėjas grąžinimo metu nepateikia čekio ar garantinio sertifikato kopijų.
4. Jei čiužinukas grąžinamas netinkamai supakuotas ar iš viso nesupakuotas, UAB „Studio moderna“ pasilieka teisę atmesti prašymą 
grąžinti ar pakeisti gaminį. Grąžindami čiužinuką, jį tinkamai supakuokite, kad būtų apsaugotas nuo purvo ir galimų mechaninių 
pažeidimų.
5. Ant čiužinuko krašto yra prisiūta etiketė su gaminio brūkšniniu kodu, gamintojo logotipu ir pagaminimo data. Nenukirpkite šios 
etiketės, nes be jos gaminio garantija negalios.
6. Jei čiužinukas nėra išpakuojamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo - perdavimo datos.

Nuoširdžiai linkime pagaliau pabusti iš tiesų žvaliems ir pailsėjusiems! 

Jei kils papildomų klausimų dėl prekės garantijos, 
jos naudojimo ar grąžinimo sąlygų, prašome skambinti 
tel. 8 800 01415. 

UAB STUDIO MODERNA 
Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius 
www.dormeo.lt

Gera būti namuose


