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JÓTÁLLÁSI JEGY

Kedves
Vásárlónk!
Köszönjük,
hogy megtisztelt bizalmával és a mi termékünket választotta! Biztosak vagyunk abban, hogy ez a
minőségi anyagokból gyártott termék az Ön igényeit a lehető legjobban ki fogja elégíteni. A termék használata
Köszönjük,
hogy megtisztelt
bizalmával
a mi termékünket
Biztosak
vagyunk
hogy ez a
egyszerű, mindamellet
is kérjük,
hogy a és
használat
megkezdéseválasztotta!
előtt alaposan
olvassa
át ezt abban,
az ismertetőt,
minőségi
anyagokból gyártott
termékhasználatának
az Ön igényeitésakarbantartásának
lehető legjobban ki
fogja elégíteni.
termékhasznos
használata
melyben tájékoztatjuk
Önt a termék
módjáról,
valamintA egyéb
egyszerű,
mindamellet
is kérjük,
hogy a használat
előtt alaposan
át ezt azezért
ismertetőt,
tanácsokkal
is szolgálunk.
Ez az útmutató
egyben megkezdése
a termék jótállási
feltételeitolvassa
is tartalmazza,
kérjük
melyben
Önt a termék
használatának
karbantartásának módjáról, valamint egyéb hasznos
gondosantájékoztatjuk
őrizze meg esetlges
későbbi
felhasználás és
céljából.
tanácsokkal is szolgálunk. Ez az útmutató egyben a termék jótállási feltételeit is tartalmazza, ezért kérjük
gondosan őrizze meg esetlges későbbi felhasználás céljából.
A GYÁRTÓ
A GYÁRTÓ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Használat után öblítse ki vízzel és tiszta szövet-, vagy bőrdarabbal törölje szárazra. Használhat bármely karcmentes
háztartási tisztítószert is, mely nem tartalmaz klórt, vagy annak származékait.
Makacs foltok eltűntetésére használjon meleg ecetet, vagy kereskedője által javasolt speciális tisztítószert.
FONTOS!
Tilos a mosogatót acélgyapottal, vagy más olyan tisztítószerrel, ill. – eszközzel tisztítani, mely megkarcolhatja, vagy a
fényes felületet matt fényűvé teheti.
Sót, vízkőoldót, savat, klór-, jód-, brómtartalmú anyagokat, ill. egyéb vegyszereket gondosan távolítson el a mosogató
felszínéről, mert azok reakcióba léphetnek annak anyagával.
Rozsdás eszközöket ne hagyjon a mosogatóban, mert a rozsda átterjedhet a rozsdamentes acélra!
Tilos a mosogató alatt veszélyes vegyszereket tárolni, mert az azokból kipárolgó illóanyagok károsíthatják
a mosogató anyagát.
Mivel Magyarország területének nagy részén a vízminőség nem megfelelő (túl kemény), különféle szennyeződéseket,
így apró vasszemcséket is tartalmazhat, mely idegen rozsdaként rákerülhet a mosogató felszínére, azon elszíneződést
okozhat, ezért lehetőség szerint vízszűrő használata javasolt.
Mindennapi használat során a rozsdamentes mosogatók felületén apró karcolódások jelentkeznek, melyek
a későbbiekben homogenizálódnak. Ez természetes jelenség, mely nem tekinthető a mosogató felületi hibájának.
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A...........................................(gyártmányú)..........................................(típusú) mosogatótálcához.
A MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT. (1211 Budapest, Bajáki Ferenc u. 27.) mint a fenti termék magyarországi importőre,
aAvásárlás
napjától számított
24 KFT.
hónap(1211
időtartamra
vállalja
a jogszabály
által 27.)
előírtmint
kötelező
lejárta
MULTIKOMPLEX
BUDAPEST
Budapest,
Mansfeld
Péter utca
a fentijótállást,
termék melynek
magyarországi
után
is biztosítja
a termék
alkatrész
utánpótlását,
mindaddig, amíg
ezt az aktuális
importőre,
a vásárlás
napjától
számítva
Cata mosogatókra
36 hónap,
Nodor jogszabályok
mosogatókraelőírják.
60 hónap, Foster
mosogatókra
120
hónap
időtartamra vállalja a jogszabály által előírt kötelező jótállást, melynek lejárta után is
49/2003
(VII.30.)
GKM
rendelet.
biztosítja a termék alkatrész utánpótlását, mindaddig, amíg ezt az aktuális jogszabályok előírják.

GKM rendelet.
A49/2003
jótállás(VII.30.)
csak a vásárlást
igazoló számlával együtt érvényes!

A jótállás csak rendeltetésszerű használat esetén érvényes! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért
és meghibásodásokért a gyártó nem vállal felelősséget.
FIGYELEM!
A FOSTER rozsdamentes mosogatótálcákra a garanciaidő 10 év, beleértve a 24 hónap kötelező jótállás időtartamát is.
A 10 év kiterjesztett garancia, csak szakember által, számlával igazolt beépítés és rendeltetésszerű használat esetén
érvényes, a használati útmutatóban leírt karbantartási javaslatok és általános tudnivalók betartása mellett.
Vitás esetben az importőr jogosult a gyártót minőségellenőrző laborvizsgálatra felkérni és annak eredményének
függvényében rendezni a vitás kérdéseket.
A Foster acél kidolgozási megoldásai: Minden Foster terméket speciális, kiváló minõségû (AISI 304 – 18/10) acélból
gyártunk, amely kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot biztosít.
Fényezett acél: természetes szálakkal végzett speciális fényesítési eljárással az acélnak különleges, extra-finom
csillogást adnak. Ez nagyon könnyûvé teszi a felületek tisztítását.
Karcmentes acél: különleges anyagforma, amelyet az acél hengerelésével érnek el. Ez megvédi az anyagot
a karcolásoktól, valamint az idõk során elõálló kopástól.
Mikro-karcmentes acél: ez a Foster új karcmentes felület-megoldása, egy csaknem észrevehetetlen anyagborítás,
amely különleges fényességet ad az acélnak.
MINŐSÉGTANUSÍTÁS
A mosogató anyaga gyártmánytól és típustól függően:
18/10 krómnikkel-acél
A termék minősége:
I. osztály

gyártó, forgalmazó:
CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L 08570 TORELLÓ (BARCELONA) SPAIN
FOSTER s.p.a. 42041 BRESCELLO (RE) ITALY
A jótállási időtartam tekintetében ellenőrizze a gyártót és a típus számot.
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