Fontos tudnivalók
Lolor

termekek, di a lu rozas és mkodás
somo lellép ő igénybevételek (dörzsölés, súrlódás) nyomot hagyhatnak rajtuk. A természetes id őjárási
hatások és a használat során az
ilyen jellegű nyomok rövid idő alatt
elt ű nnek (illetve újak is keletkezhetnek).
A teraszlapok, lépcs ű elemek és
medenceszegések viszont megfelel ő
csomagolással rendelkeznek a dörzsölési igénybevérelek ellen. A vészfékezés, targonca- vagy rakocióvilla
hehatolás okozta fuvarozási sérülésekre termékeinket nem méretezzük,
ezért ezek nem képezhetik min őségi
kifogás alapját.

heleegyzésével lehetséges. Rontott
raklapok visszavétele esetén a termék márát nem térítjük meg, mert az
ilyen termékek újraértékesítésének
bevétele csak az erre fordított költséget fedezi.
Termékeink elnevezéseit szabadon
választottuk, ügyelve arra, hogy már
használatban lév ő elnevezéseket
kerüljünk. A termék tulajdonságaira,
a felhasznált anyagokra és el ő állítási
helyekre történ ő visszacsatolOsokat
hibás következtetéseket vonhatnak
maguk után, melyekért nem vállalhatunk felel ő sséget. Fenntartjuk a jogot
a termékek változtatására, különösen
a színek, anyagok és méretek vonatkozásában.

A tört élek és felületek antik
megj elenés ű termékeink jellegzetes
jegyei. A clörzsöl ődések ős élletörések
tudatos jellemz ő i az antik megjelenésnek, így ezek sem képezhetik
min ő ségi kifogás alapját.

Termék megmun kálás ő s heépítés
A termékek szakszer ű beépítéséhez kérem használja alkalmazástechnikai útmutatóinkat, melyek
letölthet ő k hivatalos honlapunkról:
wwxv.leier.hu

Visszáru/Árumozgatás

Termékmegmunkálási eljárásaink
megfelelnek a technika jelenlegi állása által elvárható szintnek.

J'ársaságunk csak kifogástalan
megj elenés ű, eredeti gyári csomagolású terméket vesz vissza. Teljes
rakiap termék visszavásárlása az
a nyagmozgatási és aclmi nisztrációs
költségeink fedezésére a listaárból
számitott 15%-os kezelési költség
levonása mellett lehetséges.
!\ visszáru átvétele csak el ő re egyeztetett id ő pontban lehetséges, de
ekkor is lenntartjuk a jogot a kezelési
költségen felüli értékcsökkenésre
vagy az átvétel megtagadására az áru
óllapotfelmérése alapján.
Termék visszaszállítása csak utólagos
elszómolással, a bemutatott minta
isszaigaznlása iiiuIleti, Tórsaságunk

Apolás és Tisztítás

Termékeinbels ő hidrofobizáltak,
ezért a szennyez ődések nehezebben
távolíthatók el felületükr ő l. Lap és
térk ő termékeink tisztítására hagyományos eljárást, sepr ő és er ő s
vizsugár alkalmazását ajánljuk.
Amennyiben például növények,
gril]ezési nyomok okozta foltosódás
tisztitása a feladat, betontermékek
tisztítására alkalmas szereket alkalmazzunk.
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