Srdečne vám blahoželáme! Vaším rozhodnutím pre značku
Optimo ste urobili tú správnu voľbu.
Tento kvalitný výrobok z Rakúska bol vyvinutý na základe poznatkov z oblasti ergonómie
a výskumu spánku získavaných desiatky rokov. Užite si naplno komfort vášho Optimo matraca
v kombinácii s príslušnou Optimo pružinovou vložkou. Na výrobu matraca a pružinovej vložky boli
starostlivo spracované vybrané materiály. Jednotlivé komponenty do seba presne zapadajú a ich výsledkom
je spánkový systém, ktorý vás bude svojím ergonomicky správnym komfortom ležania rozmaznávať mnoho
rokov.

Dôležité informácie o správnom spôsobe zdravého spánku.
Optimálna spánková klíma
Základom pre hlboký, odpočinkový spánok je dobre prevetraná miestnosť s izbovou teplotou
medzi 14°C a 17°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu medzi 40 % a 60 %.
Nechajte svoj matrac dýchať
Doprajte svojmu matracu po rannom vstávaní trochu čerstvého vzduchu, aby mohla uniknúť prirodzená vlhkosť nazhromaždená počas noci.
Pri uzatvorených úložných priestoroch odporúčame matrac mierne nadvihnúť, aby bol prevetraný i zospodu.
Stále čerstvá ložná plocha
Pri prezliekaní vždy otočte svoj matrac tak, že prehodíte nielen jeho hornú a spodnú stranu, ale aj jeho prednú časť pri hlave a koncovú časť
pri nohách. Matrac sa vám odvďačí dlhšou životnosťou. Pri matracoch s asymetrickým jadrom zameňte iba prednú a koncovú časť.
Jednoduchá starostlivosť
Pri prateľných poťahoch vyperte na jednu práčku iba jednu polovicu poťahu. Poťah je možné od seba oddeliť na dve polovice pomocou zipsu
nachádzajúceho sa okolo matraca. Pri umývateľných poťahoch matraca dbajte, prosím, na pokyny na etikete.
Upozornenie…
Po prvom používaní sa matrac obvykle adaptuje na váš individuálny tvar tela. To vám dáva istotu, že sa Optimo matrac vášmu telu veľmi
dobre prispôsobil. Tým však nebude žiadnym spôsobom narušený komfort ležania vášho spánkového systému.

2 roky záruka na všetky súčasti spánkového systému Optimo:
Záruku môžete uplatniť u vášho dodávateľa značky Optimo. Touto zárukou nie sú žiadnym spôsobom obmedzené zákonné záručné
práva.
Naším záručným plnením nedôjde k prerušeniu bežnej záruky ani nezačne plynúť nová záručná lehota.

Z našej záruky musíme vylúčiť:
• Chyby, ktoré boli spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, napr. použitím sily, preťažením, úpravami urobenými zo strany
kupujúceho atď.
• Škody, ktoré vzniknú otvorením elektrických alebo elektronických súčastí (okrem opráv zo strany zamestnancov výrobcu).
• Chyby spôsobené prirodzeným opotrebením, napr. únavou pružinových prvkov, pružinových líšt alebo umelohmotných častí.
• Poťahy matracov a ich úchyty, ako aj iné látkové poťahy.
• Znečistenie v dôsledku škvŕn od vlhkosti (pleseň).
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10 rokov záruka:
V prvých 2 rokoch poskytujeme plnú záruku pre váš spánkový systém Optimo pri predložení dokladu o kúpe. V tom čase odstránime
formou opravy alebo výmeny všetky škody, ktoré budú spôsobené materiálovými chybami.
Okrem toho poskytujeme nasledujúcu predĺženú záruku:
Pri novej kúpe:

Od tretieho roku používania sa záruka znižuje stupňovito:
od 3. roku používania preberáme 80 % záruky z pôvodnej ceny
od 4. roku používania preberáme 70 % záruky z pôvodnej ceny
od 5. roku používania preberáme 60 % záruky z pôvodnej ceny
od 6. roku používania preberáme 50 % záruky z pôvodnej ceny
od 7. roku používania preberáme 40 % záruky z pôvodnej ceny
od 8. roku používania preberáme 30 % záruky z pôvodnej ceny
od 9. roku používania preberáme 20 % záruky z pôvodnej ceny
od 10. roku používania preberáme 10 % záruky z pôvodnej ceny.
Zostávajúce náklady musíme naúčtovať ako podiel zákazníka.

Pri oprave: od tretieho roku používania budú opravy pri predchádzajúcom vyhotovení predbežnej kalkulácie nákladov preúčtované na
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