ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ–ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η Casa baby παρέχει εγγύηση 3 (τριών) ετών στον κάτοχο του προϊόντος από την
ημερομηνία αγοράς του, για την άριστη ποιότητα των υλικών και τη σωστή λειτουργία του.
Η εταιρία όπως και το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν υποχρεούται βάση νόμου να
αντικαταστήσει η να διορθώσει οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος το οποίο είναι
ελαττωματικό υπό τον όρο ότι έχει γίνει σωστή χρήση του, ότι δεν έχει μετατραπεί, δεν
έχουν προξενήσει βλάβες σ'αυτό μετά την αγορά του, και ότι έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο
τα ανταλλακτικά Casa baby με την έγκριση της κατασκευάστριας εταιρίας.
• Η εγγύηση των προϊόντων Casa baby ισχύει για φυσιολογική χρήση των επίπλων και για
το διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο ή στην απόδειξη
αγοράς του προϊόντος.
• Η casa baby δεσμεύεται να αντικατάσταση-επισκευάσει το προϊόν κατά την κρίση της,
εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα καλύπτεται από την εγγύηση.
• Η εγγύηση καλύπτει τους σκελετούς των επίπλων (κεφαλάρια, παραπέτια, τραβέρσες,
βάση στρώματος, μετώπες συρταριών, εσωτερικά μέρη συρταριών, επιφάνειες επίπλων,
μηχ. Συρταριών, μεντεσέδες, εξαρτήματα συνδεσμολογίας - συναρμολόγησης).
• Η εγγύηση ισχύει όταν οι αγορές σας γίνονται από συνεργαζόμενα καταστήματα που
αναγράφονται στο www.casababy.gr
• Η εγγύηση ισχύει με το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ:
• Σπάσιμο ή άλλη φθορά του προϊόντος ή μέρος αυτού από ΜΗ-Φυσιολογικές ενέργειες
(π.χ. βίαιη ρίψη, χτύπημα,κάψιμο, γδάρσιμο με εργαλεία ή άλλα αντικείμενα, Χρήση
Χημικών καθαριστικών, έκθεση σε υγρασία ή ακραίες θερμικές ή περιβαλλοντικές
συνθήκες).
• Το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση
αντίθετη προς τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Υποχώρηση βάσης-σπάσιμο συνδεσμολογίας από ανάρμοστη ή αδικαιολόγητη για τη
χρήση του προϊόντος ενέργειες (π.χ. όταν το παιδί ασκεί δύναμη η βάρος μεγαλύτερου του
επιτρεπτού).
• Φθορά ή καταστροφή κατά την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση από
ΜΗΕξουσιοδοτημένο προσωπικό της casa baby (π.χ. μεταφορικές εταιρίες).
• Tα λουστραριστά έπιπλα ενδέχεται να παρουσιάσουν μικρή αλλοίωση με τι πάροδο του
χρόνου (π.χ. σε καπλαμά δρυς, οξιά και καρυδιά λόγω της φυσικότητας του ξύλου υπάρχει
ενδεχόμενο κάποιας αλλοίωσης του χρώματος από φυσικά αίτια, όπως ήλιος-φως η άλλες
συνθήκες περιβάλλοντος).

GUARANTEE CERTIFICATES - WARRANTY

The Casababy warranties 3 (three) years the holder of the product from the date of
purchase, for the excellent quality of materials and proper operation. The company as the
shop where you purchased the product required legal basis to replace or fix any part of the
product which is defective condition that has made good use of, that has not been
converted, no injuries have been caused to it after market, and that only used spare
Casababy with the approval of the manufacturing company.
The guarantee of Casababy products applicable for normal use of furniture and for a period
of 3 years from the date on the invoice or proof of purchase .
The casababy commits to replacement-repair the product at its discretion, if checks reveal
that the problem is covered by the warranty.
The guarantee covers the skeletons of furniture (headboards, guard rail, sleepers, base layer,
drawer fronts, drawer interior parts, furniture surfaces, mech. Drawers, hinges, wiring
accessories - assembly).
The warranty applies when your purchases made from participating stores listed in
www.casababy.gr
The warranty applies to the invoice or proof of purchase.

WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES FOR NON - COMPATIBLE USE OR DEFECTS AS :
• Cracking or other deterioration of the product or part by abnormal events ( eg violent
pitching , hitting , burning, scratching tools or other objects , chemical cleaners , exposure to
moisture or extreme thermal or environmental conditions ) .
• The defect caused by the fact that the product was use contrary to the manufacturer's
instructions.
Base-breaking terminal Retreat from improper or unreasonable for the use of actions (eg
when the child exerts force against a larger permissible).
• Damage or destruction during disassembly and reassembly of MIExousiodotimeno staff
casa baby (eg transport companies).
• The polishing furniture may show slight alteration to what time (eg veneer oak, beech and
walnut because of the naturalness of the wood there is possibility of a discolored from
natural causes such as sun-light or other environmental conditions) .
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