GARANTIA TESATURILOR SEA STAR, DUO, PORT
5ANI GARANTIE
Sauleda a testat durabilitatea țesăturilor sale și vrem să vă împărtășim din experiența noastră. După
mulți ani, verificările și testele efectuate în laboratoare de prestigiu arată că țesăturile Sauleda durează
mai mult decât durata în ani indicață în garanție.
Cu toate acestea, pentru liniștea dvs., vă oferim o garanție de până la zece ani în cazul expunerii
normale la soare și agenții atmosferici.
Ce acoperă garanția?
Garanția acoperă orice uzură neobișnuită a țesăturii și culorilor și aplicabilă incepand
cu data montării copertinei.
Când începe?
Garanția produce efecte de la data montarii.
Ce document este important sa păstrati?
Pentru a beneficia de garanție, trebue să aveți factura de vânzare a montatorului.
Ce produse se înlocuiesc in garanție?
Garanția include doar înlocuirea țesăturii necesare refacerii copertinei.
Ce nu este acoperit de garanție?
Orice parte a copertinei, alta decât materialul fabricat de Sauleda, S.A., cum ar fi fierul
fitinguri, mecanisme, piese suspendate, structuri etc.
Montarea copertinei, asamblarea și producția, instalarea și întreținerea
aceasteia.
Deteriorarea țesăturii din cauza îmbătrânirii și a utilizării normale.
Daune cauzate de instalare incorectă sau de întreținere incorectă (curățare cu solutii abrazive).
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În special, garanția exclude următoarele accidente, utilizare greșită și neglijență:
• Întreținere insuficientă sau utilizarea unor produse sau unelte inadecvate.
• Utilizarea incorectă a detergenților, substanțelor chimice sau solvenților, a uneltelor de răzuire, a
priilor abrazive sau
alte instrumente care ar putea deteriora țesătura copertinei.
• Condiții meteorologice anormale, extreme.
• Poluarea aerului, utilizarea pesticidelor, murdărirea cauzată de animale, excremente de păsări.
• Greșeli cauzate de montare, erori de manipulare din partea utilizatorului.
• Căderea obiectelor pe țesătură, arsuri cauzate de țigări, petarde, foc etc.
• Amplasarea obiectelor pe copertine, accidente de circulație, vandalism ...
Cum se aplică garanția:
Sauleda | Covertex va înlocui țesătura deteriorată cu una nouă.
Sauleda | Covertex nu va fi responsabil pentru costurile implicate de dezasamblarea vechii copertine
și montarea celei noi.
Garanția este aplicată după ce au fost făcute evaluările necesare asupra pierderilor, în conformitate cu
prevederile
următorilor termeni:
În primii 5 ani, Sauleda | Covertex înlocuiește, fie gratuit, fie în funcție de conveniență,
materialul deteriorat cu unul nou, excluzând toate cheltuielile și nu va fi
responsabilă pentru costurile implicate în dezasamblarea vechii copertine și instalarea celei noi.
Cum sunt procesate reclamatiile?
În termen de 15 zile de la observarea pagubelor, clienții ar trebui să trimită o scrisoare recomandată prin
care să solicite confirmarea primirii de către SAULEDA | Covertex - Departamento de Atenție al client
(Departamentul de Servicii Clienți) - Travessera de les Corts, 102 E-08028 BARCELONA (Spania)
cu factura de vânzare. Materialul va fi examinat de experții și evaluatorii companiei de asigurări ai
SAULEDA | Covertex
În cazul în care soluția poate fi înlocuirea țesăturii sau returnarea materialului defect, acest fapt
nu va implica o prelungire a garanției pentru materialul înlocuit.
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