Srdečně Vám blahopřejeme! Vaším rozhodnutím pro značku
Optimo jste udělali tu správnou volbu.
Tento kvalitní výrobek z Rakouska byl vyvinut na základě poznatků z oblasti ergonomie
a výzkumu spánku získávaných desítky let. Užijte si naplno komfortu Vaší Optimo matrace
v kombinaci s příslušnou Optimo pružinovou vložkou. Pro výrobu matrace a pružinové vložky byly
pečlivě zpracovány vybrané materiály. Jednotlivé komponenty do sebe přesně zapadají a jejich výsledkem
je spánkový systém, který Vás bude svým ergonomicky správným komfortem ležení hýčkat po mnoho let.

Důležité informace o správném způsobu zdravého spánku.
Optimální spánkové klima
Základem pro hluboký, odpočinkový spánek je dobře provětraná místnost s pokojovou teplotou
mezi 14°C a 17°C při relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 % a 60%.
Nechte svou matraci dýchat
Dopřejte své matraci po ranním vstávání trochu čerstvého vzduchu, aby mohla uniknout přirozená vlhkost nashromážděná během noci.
Při uzavřených úložných prostorech doporučujeme matraci lehce nadzvednout, aby byla provětrána i zespodu.
Stále čerstvá ložná plocha
Při převlékání vždy otočte svou matraci tak, že prohodíte nejen její horní a spodní stranu, nýbrž i její přední část u hlavy a koncovou část u
nohou. Matrace se Vám odvděčí delší životností. U matrací s asymetrickým jádrem zaměňte pouze přední a koncovou část.
Snadná péče
U pratelných potahů vyperte na jednu pračku pouze jednu polovinu potahu. Potah lze od sebe oddělit na dvě poloviny pomocí zipu
nacházejícího se kolem dokola matrace. U omývatelných potahů matrace prosím dbejte pokynů na etiketě.
Upozornění...
Po prvním používání se matrace obvykle adaptuje na Váš individuální tvar těla. To Vám dává jistotu, že se Optimo matrace Vašemu tělu
velice dobře přizpůsobila. Tím však nebude žádným způsobem narušen komfort ležení Vašeho spánkového systému.

2 roky záruka na všechny součásti spánkového systému Optimo:
Záruku můžete uplatnit u Vašeho dodavatele značky Optimo. Touto zárukou nejsou žádným způsobem omezena zákonná záruční
práva.
Naším záručním plněním nedojde k přerušení běžné záruky, ani nezačne běžet nová záruční doba.

Z naší záruky musíme vyloučit:
• Vady, které byly způsobeny nesprávným zacházením např. použitím síly, přetížením, úpravami provedenými ze strany kupujícího atd.
• Škody, které vzniknou otevřením elektrických nebo elektronických součástí (vyjma oprav ze strany zaměstnanců výrobce).
• Vady způsobené přirozeným opotřebením, např. únavou pružinových prvků, pružinových lišt nebo umělohmotných částí.
• Potahy matrací a jejich úchopy jakož i jiné látkové potahy.
• Znečištění v důsledku skvrn od vlhkosti (plíseň).

Srdečně Vám blahopřejeme! Vaším rozhodnutím pro značku
Optimo jste udělali tu správnou volbu.
Tento kvalitní výrobek z Rakouska byl vyvinut na základě poznatků z oblasti ergonomie
a výzkumu spánku získávaných desítky let. Užijte si naplno komfortu Vaší Optimo matrace
v kombinaci s příslušným Optimo roštem. Pro výrobu matrace a roštu byly
pečlivě zpracovány vybrané materiály. Jednotlivé komponenty do sebe přesně zapadají a jejich výsledkem
je spánkový systém, který Vás bude svým ergonomicky správným komfortem ležení hýčkat po mnoho let.

Důležité informace o správném způsobu zdravého spánku.
Optimální spánkové klima
Základem pro hluboký, odpočinkový spánek je dobře provětraná místnost s pokojovou teplotou
mezi 14°C a 17°C při relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 % a 60%.
Nechte svou matraci dýchat
Dopřejte své matraci po ranním vstávání trochu čerstvého vzduchu, aby mohla uniknout přirozená vlhkost nashromážděná během noci.
Při uzavřených úložných prostorech doporučujeme matraci lehce nadzvednout, aby byla provětrána i zespodu.
Stále čerstvá ložná plocha
Při převlékání vždy otočte svou matraci tak, že prohodíte nejen její horní a spodní stranu, nýbrž i její přední část u hlavy a koncovou část u
nohou. Matrace se Vám odvděčí delší životností. U matrací s asymetrickým jádrem zaměňte pouze přední a koncovou část.
Snadná péče
U pratelných potahů vyperte na jednu pračku pouze jednu polovinu potahu. Potah lze od sebe oddělit na dvě poloviny pomocí zipu
nacházejícího se kolem dokola matrace. U omývatelných potahů matrace prosím dbejte pokynů na etiketě.
Upozornění...
Po prvním používání se matrace obvykle adaptuje na Váš individuální tvar těla. To Vám dává jistotu, že se Optimo matrace Vašemu tělu
velice dobře přizpůsobila. Tím však nebude žádným způsobem narušen komfort ležení Vašeho spánkového systému.

10 let záručního servisu:
Na první 2 roky poskytujeme pro Váš spánkový systém Optimo při předložení dokladu o koupi 2 roky plné záruky. Během této doby
odstraníme formou opravy nebo výměny veškeré škody, které budou způsobeny materiálovými vadami.
Kromě toho poskytujeme následující prodlouženou záruku:
Při nové koupi:
Od třetího roku užívání se záruka snižuje stupňovitě:
od 3. roku užívání přebíráme 80% záruky z původní ceny
od 4. roku užívání přebíráme 70% záruky z původní ceny
od 5. roku užívání přebíráme 60% záruky z původní ceny
od 6. roku užívání přebíráme 50% záruky z původní ceny
od 7. roku užívání přebíráme 40% záruky z původní ceny
od 8. roku užívání přebíráme 30% záruky z původní ceny
od 9. roku užívání přebíráme 20% záruky z původní ceny
od 10. roku užívání přebíráme 10% záruky z původní ceny.
Zbývající náklady musíme naúčtovat jako podíl zákazníka.

Při opravě: od třetího roku užívání budou opravy za předchozího vyhotovení předběžné kalkulace nákladů přeúčtovány na zákazníka.
• Naším záručním plněním nedojde k přerušení běžné záruky, ani nezačne běžet nová záruční doba.
• Motory a elektronické součásti podléhají výhradně zákonné garanční lhůtě v délce trvání 2 let.

Z naší záruky musíme vyloučit:
• Vady, které byly způsobeny nesprávným zacházením např. použitím síly, přetížením, úpravami provedenými ze strany kupujícího atd.
• Škody, které vzniknou otevřením elektrických nebo elektronických součástí (vyjma oprav ze strany zaměstnanců výrobce).
• Vady způsobené přirozeným opotřebením, např. únavou pružinových prvků, pružinových lišt nebo umělohmotných částí.
• Potahy matrací a jejich úchopy jakož i jiné látkové potahy.
• Znečištění v důsledku skvrn od vlhkosti (plíseň).

