Felicitari! cu decizia de a cumpara Optimo.
Acest produs de calitate din Austria se bazează pe zeci de ani de experiență și
cele mai recente descoperiri în ergonomie și de cercetare de somn. Bucurați-vă de cea mai mare măsură
Beneficiile de confort Optimo saltea în combinație cu un Optimo corespunzătoare
În conformitate cu suspendare. Pentru saltea și baza suspendate materiale selectate au fost prelucrate cu
grijă. Componentele individuale sunt perfect potrivite și să dea un sistem de somn pe care le
este rasfatata de mai mulți ani, cu un confort ergonomic corect.

Sfaturi pentru un somn bun si sănătos.
Mediul optim de dormit
Un cadru ideal pentru somn profund, odihnitor este considerat o încăpere bine aerisită, cu o temperatura camerei, între 14 ° C și 17 ° C, la o
umiditate relativă între 40% și 60%.
Să respire salteaua
Trata salteaua dupa ce a primit unele aer curat, astfel încât umezeala naturale acumulate peste noapte poate scăpa. Cu rame de pat închise,
vă recomandăm să ridice ușor saltea pentru a le, de asemenea, pentru aerarea din partea de jos.
Întotdeauna o saltea proaspătă
Consultati salteaua în timp ce referindu-se de fiecare dată, astfel încât să se schimbe nu numai în partea de sus și de jos, dar, de asemenea,
capul și piciorul. Saltea vă va mulțumi cu o viață mai lungă. Pentru saltele cu contact miez asimetric doar antetul și subsolul.
Îngrijire făcut ușor
Când vă spălați huse lavabile doar o jumătate de referință pentru fiecare spălare. Despre toate-în jurul fermoar permite jumătăți de referință
separate cu ușurință. În saltele de curățat, vă rugăm să urmați instrucțiunile de pe eticheta de ingrijire.
Vă rugăm să rețineți ...
După primele câteva utilizări pentru a ajusta saltea pentru a se potrivi cu forma corpului tau individ este comun. Acest lucru vă oferă
asigurarea că salteaua Optimo sa adaptat cel mai bine pentru corpul tau. Confortul rabatabile de sistem de somn suferă în nici un fel.

2 Garanție de ani pentru toate componentele a sistemului de dormit Optimo:
Serviciul de garanție, vă rugăm să trimiteți distribuitorul Optimo. Drepturile de garanție statutare sunt restricționate de această garanție în
nici un fel. Cu garantia noastra a perioadei de garanție nu este întreruptă, de asemenea, începe să ruleze orice nou perioada de
garanție.

Din garanția noastră financiară, trebuie să excludem:
• Deteriorările cauzate de manipularea necorespunzătoare, de exemplu, Folosirea forței, suprasarcină, de la cumpărător
efectuate modificări, etc
• daune suportate (excluzând reparații de deschidere de componente electrice sau electronice
Angajat al producătorului).
• defecte, care sunt din cauza uzurii normale, cum ar fi Oboseala de elemente de primăvară, șipci sau piese din plastic.
• saltele și mânere, precum și alte capace tesatura.
• contaminarea cu mucegai (mucegai).
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10 ani garanție:
Pentru primii doi ani ne permite pentru sistemul de somn Optimo împotriva dovada de cumpărare o garanție completă. În această
perioadă am repara toate daunele provocate de materiale necorespunzătoare, reparare sau înlocuire.
În plus, noi oferim următoarele garanție extinsă:
Cu noua achiziție:
Începând cu al treilea an de utilizare, garanția va fi redus în etape:
din anul 3 de utilizare, vom presupune 80% garanție de la prețul inițial
de la 4-lea an de utilizare, vom presupune că 70% garanție din prețul inițial
de la al 5-lea an de utilizare, vom presupune că 60% garanție din prețul inițial
de la 6-lea an de utilizare, vom presupune că 50% garanție din prețul inițial
de la al 7-lea an de utilizare, vom presupune că 40% garanție din prețul inițial
de la 8-lea an de utilizare, vom presupune că 30% garanție din prețul inițial
din anul nouă de utilizare, vom presupune că 20% garanție de la prețul inițial
de la 10 de ani de utilizare, vom presupune că 10% garanție din prețul inițial
Restul cheltuielilor respective, trebuie să facem în calitate de clienți împărtăși în considerare.

Pentru reparații: Începând cu al treilea an de utilizare, servicii de reparații plătesc cu pregătirea prealabilă a o estimare a costurilor
pentru client.
• Cu garantia noastra a perioadei de garanție nu este întreruptă, acesta începe să curgă și nici o nouă perioadă de garanție.
• Motoarele și componentele electronice sunt supuse exclusiv statutar de 2 ani de garanție.
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