GWARANCJA, UŻYTKOWANIE, KONSERWACJA FLAG
Przedmiotem gwarancji jest flaga ze 100% poliestru pokryta zadrukiem.
GWARANCJA
1. Gwarancją objęte są : trwałośc kolorów (odpornośc na promieniowanie UV), zmiany
w strukturze dzianiny ( kurczenie, rozprężanie) powstałe w toku prawidłowej
eksploatacji, trwałośc szycia oraz elementów mocujących
2. Gwarancja nie obejmuje : uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wywołanych
nieprawidłową eksploatacją oraz wynikłych na skutek zdarzeń losowych: pożaru,
huraganu, niskich temperatur (mróz) lub aktów wandalizmu, nieprzestrzeganiem
zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji, a w szczególności prania
flagi (pranie mechaniczne, co 14 dni w temperaturze do 40°C)
3. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania ekspozycji flagi w
momencie wystąpienia pierwszych oznak podlegających gwarancji.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż i demontaż flag.
5. Producent deklaruje , że produkt został wykonany z najwyższą starannością. W razie
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub braków Zamawiający zwraca się na piśmie do
Producenta.
Producent udzieli odpowiedzi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Producent
zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 21 dni od daty uznania reklamacji.
Producent wydłuża okres świadczeń gwarancyjnych o termin odpowiadający
okresowi naprawy.
6. Gwarancji udziela się na okres 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia towaru do
odbiorcy.
7. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych
informacjach.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami, obowiązują przepisy
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959)
UŻYTKOWANIE
Wytrzymałośc flagi przy ciągłej ekspozycji bez zdejmowania określa się na okres od 3 do 6
miesięcy. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania aby utrzymać flagi jak
najdłużej w nienaruszonym stanie.
1. Flaga musi powiewac swobodnie, oddalona od wszelkich elementów , które mogą ją
uszkodzić np. słupy elektryczne, płoty, gałęzie drzew, ściany budynków itp.
2. Przy wietrze i podmuchach wiatru powyżej 60 km/h , należy zdjąc flagę z masztu tak
aby nie została zniszczona, przy wietrze przekraczającym 30 km/h zaleca się
opuszczenie flagi do połowy masztu.

CZYSZCZENIE/KONSERWACJA
Flagę należy prac wystarczająco wcześnie, zanim brud wniknie w strukturę materiału
1. Flaga może być prana w pralnicy domowej lub przemysłowej z uwzględnieniem
przepisów konserwacji w temperaturze do 40 °C z dodatkiem środka piorącego
dobrej jakości.
2. Do prania nie wolno używa środków zawierających chlor.
3. Mocno zabrudzona flaga może by wstępnie oczyszczona w niewielkiej ilości mydła lub
płynu z zachowaniem ostrożności.
4. Flagi nie wolno czyści chemicznie lub stosować środków chemicznych na bazie
benzyny lub rozpuszczalników
5. Pranie zasadnicze należy poprzedzić praniem bądź płukaniem wstępnym w celu
usunięcia pyłów i sadzy
6. Prasowanie flagi przy użyciu żelazka lub prasowalnicy w temperaturze stosownej dla
poliestrów czyli ok. 90°C

