
Hoito-ohjeita
Kiitämme, kun valitsit kotimaisen huonekalun

Takuutodistus

Hoito-ohjeita
Puhdista kangasverhoilu kevyesti imuroimalla, älä tamppaa. Jos kangas
kastuu tai siihen tulee tahra, kuivaa se mahdollisimman nopeasti. Märkä 
kohta saattaa aiheuttaa tahroja ja painumajälkiä. Tuore tahra lähtee 
yleensä helposti pelkällä kostealla liinalla. Älä käytä puhdistamiseen
voimakkaita tai valkaisevia puhdistusaineita. Verhoilukangas ei ole 
vesipestävä, ellei siitä ole erikseen mainintaa. Jos kangas nyppyyntyy, vesipestävä, ellei siitä ole erikseen mainintaa. Jos kangas nyppyyntyy, 
on hyvä tarkistaa ovatko nypyt kankaan kanssa samanvärisiä. Nypyt
tarttuvat kankaaseen usein ulkopuolisista tekijöistä, kuten vaatteista
tai muista tekstiileistä, ja tällöin nyppyjen/nukan väri eroaa 
verhoilukankaasta.

Nahkaverhoilu puhdistetaan imuroimalla ja pyyhkimällä kostealla liinalla.
Käsittele nahkaverhoilua vain siihen tarkoitetuilla aineilla. Säännöllinen
käsittely nahanhoitoaineella suojaa ja säilyttää nahan parempana käsittely nahanhoitoaineella suojaa ja säilyttää nahan parempana 
pidempään. Suojaa nahkaverhoilua suoralta auringonvalolta. Nahkojen 
värjäyserissä saattaa olla pieniä sävyeroja. Aidon nahan piirteisiin kuuluvat
arvet ja muut hiertymät, sekä jäljet. Nämä eivät ole virheitä, eivätkä 
heikennä laatua.

Yleistä
Pakkausten jäljiltä tuotteissa saattaa olla materiaalien ominaistuoksu, 
joka poistuu ajan myötä. Pakkaus sekä kuljetus ovat saattaneet aiheuttaajoka poistuu ajan myötä. Pakkaus sekä kuljetus ovat saattaneet aiheuttaa
tuotteeseen painumajälkiä, jotka palautuvat ennalleen. Verhoilumateriaali
(sekä kangas, että nahka) venyy aina käytössä. Istuin- ja selkätyynyjä on
syytä pöyhiä tietyin väliajoin.

Vuodemekanismi on tarkoitettu väliaikaiseksi vuoteeksi, ei jatkuvaan
käyttöön. Mekanismi saattaa pitää ääntä. Istuinmukavuus on erilainen
vuodemekanismilla varustetussa sohvassa verrattuna normaaliin sohvaan.

Muista suojata lattiasi laittamalla sohvan jalkojen alle huopatarrat.Muista suojata lattiasi laittamalla sohvan jalkojen alle huopatarrat.

Tuotteen ostokuitti toimii turvanasi takuuasioissa, ja se on siksi syytä
säilyttää. Takuuasioissa ota yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Tämä tuote on valmistettu asianmukaisella huolella ja tarkastettu
huolellisesti ennen tehtaalta luovutusta. Tarkastuksen suorittaneen
henkilön kuittauksen löydät takalehdeltä.

Takuuehdot
1. Takuuaika
Puurunkotakuu on voimassa 20 vuotta ostohetkestä. Jousistolla on 10
vuoden takuu. Ommeltakuu on kaksi vuotta. Takuu on voimassa Suomenvuoden takuu. Ommeltakuu on kaksi vuotta. Takuu on voimassa Suomen
rajojen sisäpuolella.

2. Virheilmoituksen tekeminen
Takuu koskee ainoastaan virheitä, joista ostaja tekee myyjälle ilmoituksen
takuuaikana. Ostajan on ilmoitettava mahdollisimman tarkasti virheen laatu
ja siihen johtaneet syyt. Ilmoitusta tehtäessä on esitettävä luotettava selitys,
milloin tuote on ostettu (ostokuitti). Ole yhteydessä myyjäliikkeeseen.

3. Virheet3. Virheet
Virheiksi katsotaan vain takuuaikana jousistoissa ja rungossa ilmenneet
valmistus- ja raaka-aineviat. Jousistotakuu koskee vain jousen ja 
jousistorakenteen rikkoutumista. Takuu koskee vain virheitä, jotka ovat
syntyneet tuotetta oikein käytettäessä. Takuun piiriin eivät kuulu normaaliin
kulumiseen kuuluvat virheet tai muutokset tuotteessa. Verhoilumateriaalin
venyminen ja jousiston sekä pehmustemateriaalien normaali painuminen on
kulumista, eikä näin ollen kuulu takuun piiriin.kulumista, eikä näin ollen kuulu takuun piiriin.

4. Takuun antajan vastuu
Takuun antajan tulee suorittaa korjaukset kohtuullisessa ajassa siitä, kun
virhe on saatettu takuun antajan tietoon. Kohtuullisen ajan arvioinnissa
otetaan huomioon vian laatu ja laajuus. Virhe korjataan siellä missä se
takuun antajan kannalta on tarkoituksenmukaisinta. Virheen tutkiminen ja 
korjaus tehtaalla voi kestää n. 3-5 viikkoa.

Takuu koskee tuotteen ensimmäistä omistajaa. Takuu raukeaa jos omistajaTakuu koskee tuotteen ensimmäistä omistajaa. Takuu raukeaa jos omistaja
vaihtuu.
 

Mikäli virheelliseksi ilmoitettu tuote osoittautuu ei-virheelliseksi tai 
virhe ei kuulu takuun piiriin, virheen selvittämisestä ja korjauksesta 
aiheutuneet kulut peritään kuluttajalta.



Tuotteen tarkastuskortti
Takuu- ja hoito-ohje

TUOTTEEN LOPPUTARKASTUS
Unicon valmistama sohva on huolellisen tuotekehityksen tulos. 
Korkealaatuiset materiaalit, kotimainen suunnittelu ja työn laatu 
ovat meille kunnia-asioita.

Jokainen Unico-sohva on tarkastettu henkilökohtaisesti ennen 
pakkausta.

Lopputarkastuksen suoritti:Lopputarkastuksen suoritti:
Verhoilu

Koekasaus

Jalat

Ompelu
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