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ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

Αγαπητοί μας πελάτες, Σας ευχαριστούμε για την
επιλογή των προϊόντων μας
Η εταιρία ΛΑΤΤΑΣ ΑΕ , είναι μια πρότυπη μονάδα
παραγωγής παιδικών επίπλων. Σε όλα αυτά τα χρόνια
της πορείας στην Ελλάδα, κατάφερε να εδραιωθεί
σαν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο,
συνδυάζοντας την παράδοση με την τεχνολογία, την
ποιότητα με την αξιοπιστία.
Όλα αυτά τα χρόνια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και
την ικανοποίηση των πελατών της, παρέχοντας πλήρεις
και εφαρμοσμένες λύσεις για κάθε είδους κατασκευή.
Η εταιρεία ΛΑΤΤΑΣ ΑΕ έχει επενδύσει σε μία διαρκή
έρευνα εξέλιξης της τεχνολογίας του παραγόμενου
προϊόντος και σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο
εξοπλισμό και το καταρτισμένο προσωπικό σε όλους
τους τομείς, που διαθέτει, είναι σε θέση να διατηρηθεί
στην κορυφή των επιλογών σας και για τα επόμενα
χρόνια. Επιθυμία της εταιρείας, είναι, οι πελάτες να
είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την συνεργασία και
τις υπηρεσίες που παρέχονται.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί εξελιγμένα υλικά και πλήρως
οικολογικά, ειδικά προσαρμοσμένα για της κατασκευές
των παιδικών επίπλων.
Η υγεία των παιδιών και των ενηλίκων προστατεύεται
χάρη των πιστοποιημένων υλικών

ΞΥΛΕΙΑ
Τα Προϊόντα της εταιρίας LATTAS SA με υψηλή αισθητική
και τεχνολογική αρτιότητα, προορίζονται να διαρκέσουν
στο χρόνο ώστε να επιφέρουν το μικρότερο δυνατό
αντίκτυπο στην παραγωγή αποβλήτων. Υποστηρίζουμε
την ορθολογική διαχείριση των δασών της χώρας μας και
του πλανήτη γενικότερα, σεβόμαστε το περιβάλλον και την
υγεία των εργαζομένων και των πελατών. Χρησιμοποιούμε
φυσικό μασίφ ξύλο και ξύλινα επενδεδυμένα πάνελ
MDF και C/B με φυσικό καπλαμά τα οποία έχουν σχεδόν
μηδενικές εκπομπές φορμαλδεΰδης κορυφαίας κατηγορίας
E1. Τα υλικά ξύλου που χρησιμοποιούμε προέρχονται
από εργοστάσια με οικολογική διαχείριση, τα οποία είναι
πιστοποιημένα με FSC (ξυλεία από αειφόρα διαχειριζόμενα
δάση) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας
για την επίπλωση. Μαζί με τους προμηθευτές μας,
προσπαθούμε να επιτύχουμε τις χαμηλότερες πιθανές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
ΒΕΡΝΙΚΙΑ
Τα βερνίκια που χρησιμοποιούμε είναι μη τοξικά, με
ρητίνες που διασκορπίζονται στο νερό. Χρησιμοποιούμε
χρώματα με βάση το νερό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα ασφάλειας για την επίπλωση.
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Αποφύγετε την εντατική τριβή όταν στεγνώσει
η επιφάνεια καθώς και τη χρήση των σκληρών
καθαριστικών. Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε μόνο
ήπια καθαριστικά που διατίθενται στο εμπόριο ή σκέτο
νερό το οποίο θα πρέπει να στεγνώσετε.
Αν χρησιμοποιείτε καθαριστικά τζαμιών, αποφύγετε την
άμεση επαφή με τις βαμμένες επιφάνειες (αυτό μπορεί να
προκαλέσει φούσκωμα και μερική διάλυση).

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Όλα τα προϊόντα της ΛΑΤΤΑΣ ΑΕ κατασκευάζονται εξ’
ολοκλήρου στο εργοστάσιο της εταιρείας και έχουν ελεγχθεί
σχολαστικά έτσι ώστε η ποιότητα κατασκευής τους και η
λειτουργία τους να είναι άριστη. Η παρούσα εγγύηση ισχύει
από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και καλύπτει
μόνο τον πρώτο αγοραστή - χρήστη. Επιπρόσθετα η εγγύηση
καλύπτει ολόκληρη την παραγγελία που περιγράφεται στο
αντίστοιχο τιμολόγιο πώλησης ή την απόδειξη λιανικής
πώλησης.
Παρέχονται :
• Εγγύηση διάρκειας 8 ετών για το ξύλινο μέρος των
κατασκευών.
• Εγγύηση διάρκειας 10 ετών λειτουργικότητας του προϊόντος.
• Εγγύηση διάρκειας 5 ετών για τα βερνίκια.
• Εγγύηση διάρκειας 5 ετών για τους μηχανισμούς.
Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τα κατασκευαστικά
ελαττώματα που δυσχεραίνουν την καλή λειτουργία των
επίπλων, των μηχανισμών και τη φθορά της βαφής όταν
υπερβαίνει τα μέγιστα αποδεκτά όρια φθοράς.
Η εγγύηση προβλέπει τη δωρεάν αντικατάσταση ή την
επιδιόρθωση των ελαττωματικών σημείων του επίπλου ή των
εξαρτημάτων, αποκλειστικά στο χώρο του Εργοστασίου ή από
εξειδικευμένο τεχνίτη αντιπροσώπου όπου πραγματοποιήθηκε
η αγορά.

Καταχώρηση Εγγύησης
Εξαιρούνται της εγγύησης οι ζημιές που προκαλούνται στα
προϊόντα από μη σωστή ή μη ενδεδειγμένη χρήση τους, όπως
από ακατάλληλη χρήση ή εκτός προδιαγραφών της χρήση
των επιμέρους εξαρτημάτων -μηχανισμών, από απρόβλεπτες
αιτίες ανωτέρας βίας ή φυσικές καταστροφές (σεισμό ή
πυρκαγιά κλπ.), από γεγονότα που μπορούν να συμβούν
μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης από τους τεχνικούς
της εταιρείας, από ειδικές κλιματολογικές συνθήκες ή έκθεση
σε έντονα διαβρωτικά φυσικά περιβάλλοντα όπως για
παράδειγμα η υγρασία, έκθεση σε υπερβολική ζέστη ή κρύο,
έντονο φως, μακροχρόνια συσσώρευση σκόνης κτλ.
Οι εργασίες επισκευής ή αποκατάστασης λειτουργικότητας
που γίνονται κατά την περίοδο της εγγύησης, θα εκτελούνται
σύμφωνα με την επαγγελματική κρίση της ΛΑΤΤΑΣ ΑΕ και θα
μπορούν να γίνονται είτε επί τόπου από εξειδικευμένο τεχνίτη
του αντιπροσώπου μας, είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
Δεν καλύπτει η εγγύηση φθορές που προέκυψαν από την
οποιαδήποτε επέμβαση τρίτου προσώπου, εκτός εταιρείας.
Η επισκευή των προϊόντων που γίνεται από προσωπικό
μη εξουσιοδοτημένο ειδικά από την ΛΑΤΤΑΣ ΑΕ, ακυρώνει
αυτόματα όλα τα δικαιώματα που προσφέρονται από τους
όρους της σύμβασης και από αυτή την εγγύηση. Η εγγύηση
αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παράδοσης και την
εξόφληση της παραγγελίας.
Πρέπει επίσης στο παρόν έντυπο να φέρει σφραγίδα της
εταιρείας από όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά, καθώς και να
έχει ταχυδρομηθεί συμπληρωμένο στα κεντρικά γραφεία μας,
εντός τριάντα (30) ημερών από την αγορά του προϊόντος,
η να μας αποσταλεί με email στο sales@lattas.gr
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