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MR. TWIST
Kompostér 60058

překlad návodu na montáž
tento překlad je nutné použít ve spojení s originálním návodem přiloženým v balení domku

1

verze květen 2015

Strana 3 originálního návodu
Bezpečnostní instrukce
Pokud nebudete postupovat podle návodu, můžete si způsobit vážné poranění, nebo
poškození majetku a vaše záruka bude omezená.
Aby byla bezpečnost zajištěna, nezkoušejte stavět produkt bez návodu. Zkontrolujte balení,
všechny balíčky s díly a/nebo dodatečné materiály. Před montáží si přečtěte návod a
identifikujte jednotlivé díly pomocí seznamu dílů. Správná a kompletní montáž, používání
jsou základem pro zabráněná případnému poškození, nehodám nebo zranění.
• Pro montáž jsou potřeba 2 dospělé osoby
Většina zranění je způsobena nesprávným používáním a/nebo nedodržením montážního
návodu.
Strana 5 originálního návodu
V případě potíží při stavbě domku nebo chybějících dílech volejte v pracovní dny náš HOTLINE
tel. +420 323 672 805, nebo piště na email: technik@lanitplast.cz.
Strana 14 originálního návodu
! Provrtejte pouze 2 panely (BHN). Třetí panel bude použit jako víko.
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Údržba
1.

2.
3.
4.

Jedná se o hobby produkt určený výhradně k osobnímu použití. Tento produkt není určen pro komerční
účely (tj. profesionální využití) ani k intenzivnímu využívání ve vzdělávacích, neziskových nebo podobných
institucích. Při takovém způsobu užití prodloužená záruka 5 let neplatí.
Kompostér nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu – čas od času jej prázdný očistěte pouze vodou ze zahradní
hadice (nepoužívejte tlakové čističe, ať kompostér nepoškodíte tlakem vody).
Kompostér nečistěte žádnými chemickými prostředky!!
Kompostér nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly, rozpouštědly jako je toluen, ředidla, technický
benzín, čpavek (SAVO). Kompostér je vyroben z plastu, tj. použití jakékoliv chemie ho může nenávratně
poškodit.
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Záruční list - prodloužená záruka
zahradní domky LIFETIME
Výrobce poskytuje spotřebiteli smluvní prodlouženou záruku 5let (pět let) na správné fungování výrobku jako
zahradního domku a na zachování jeho mechanických vlastností za dodržení podmínek záruky.
Záruka se nevztahuje na:
o případné drobné barevné změny v odstínu barvy desek, které mohou vzniknout postupem času
o případné stopy po kroupách (bílé body na povrchu plastových panelů)
Podmínky záruky :
Záruční doba začíná běžet dnem uskutečnění prodeje a zůstává platná pouze pro původního zákazníka.
Poskytnutá záruka se nevztahuje na vady výrobku, které vznikly:
o vlivem působení dovozcem písemně neodsouhlasených chemikálií nebo chemických prostředků
o odbornou montáží nebo nedodržením pokynů z návodu dodavatele
o nevhodným použitím výrobku
o nevhodným skladováním nebo nevhodnou údržbou výrobku
o neodborným zásahem nebo opravou, provedenou bez vědomí výrobce
o v důsledku živelné pohromy nebo zásahem vyšší moci
o následkem událostí, které svou povahou odpovídají pojistné události
o změnou výrobku provedenou uživatelem, která by měla za následek způsobení škody nebo vady na
výrobku
o v důsledku mechanické poškození uživatelem
o jiným postupem uživatele, který byl v rozporu se záručními podmínkami nebo s návodem k použití
7. Poskytnutá záruka platí pouze na území ČR a SR a platí pouze na výrobky zakoupené u oficiálního dovozce
zboží, u firmy LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930).
8. Uvedené smluvní prodloužené záruky jsou platné pouze v případě, že zboží bylo řádně převzato a zaplaceno
v řádném termínu.
9. Reklamaci je nutné realizovat písemně v záruční době současně s předložením nákupního dokladu.
10. Výrobce nebo jeho autorizovaný prodejce musí být informován o vzniku reklamace okamžitě a ne později
než 28 dnů po objevení se vady. Uplatňovatel reklamace musí dovolit inspekci místa a neprovádět opravy
sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Výrobce (resp. dovozce) si ponechává právo nezávisle vyšetřit
okolnosti nehody, včetně kontroly místního meteorologického znaleckého sledování. Vzorky výrobku musí
být poskytnuty pro testování, jestliže o ně výrobce (resp. dovozce) požádá. V opačném případě ztrácí
reklamující nárok vyplývající z odpovědnosti výrobce za vady výrobku.
11. Nároky spotřebitele vyplývající z odpovědnosti výrobce za vady výrobku vyplývají z obecně platných
právních předpisů. V případě prokazatelné výrobní vady materiálu je výrobce povinen vyměnit vadný
výrobek za bezvadný nebo jej nahradit peněžním plněním podle těchto podmínek:
o stáří výrobku od 0 do 2 let - nový výrobek nebo náhrada 100% pořizovací ceny
o stáří výrobku od 2 do 3 let - náhrada 50% pořizovací ceny
o stáří výrobku od 3 do 4 let - náhrada 25% pořizovací ceny
o stáří výrobku od 4 do 5 let - náhrada 10% pořizovací ceny
12. Další práva a povinnosti výrobce nebo osoby oprávněné z reklamace jsou upravena příslušnými obecně
závaznými právními předpisy ČR.
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LANIT PLAST, s.r.o.
IČO 25774930
v Praze, dne 1.ledna 2011
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