Załącznik nr 1 do umowy z dnia ……………………………………………………………………………

Instrukcja użytkowania produktu
Nazwa Produktu:

Taca z powłoką atypoślizgową zwany dalej: produktem
„NOEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp. k. z siedzibą

Producent:

w Komornikach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr

Numer KRS: 0000311194
1.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przemysłu gastronomicznego

2.

Miejsce przeznaczenia produktu: puby, restauracje, kawiarnie

3.

Produkt może być użytkowany w temperaturze: 35 stopni Celsjusza

4.

Produktu nie należy przechowywać/użytkować:
a)

w miejscu, w którym będzie narażony na jakikolwiek wpływ czynników zewnętrznych/atmosferycznych m.in.:
słońce, deszcz, niska lub wysoka temperatura otoczenia.

b)

w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła np. grzejniki, piece, nawiewy ciepłego powietrza lub jakiekolwiek
urządzenia wytwarzające ciepło lub w miejscach, w których występują niskie temperatury np. lodówki, chłodnie.

5.

Produkt może być konserwowany lub myty jedynie w następujący sposób:
a)

mycie/usuwanie zabrudzeń w temperaturze wody nie wyższej niż 35 stopni Celsjusza bez jakichkolwiek
detergentów lub innych substancji chemicznych.

b)

nie należy szorować powierzchni.

c)

mycie/usuwanie zabrudzeń wyłącznie przy użyciu materiałów, które nie naruszą powierzchni lub struktury
(miękka szmatka, miękka gąbka).

d)

zabrania się mycia łącznie z materiałami wykonanymi z metalu lub materiałami zawierającymi jakiekolwiek
domieszki metalu.

6.

Gwarancja podlega wyłączeniu, a Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta:
a)

w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych produktu np. zrzucenie, uderzenie.

b)

w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu.

c)

w przypadku nienależytego użytkowania, mycia lub konserwowania produktu lub użytkowania produktu
niezgodnie z jego przeznaczeniem.

d)

w przypadku nieprawidłowego montażu lub rozpakowywania produktu lub nienależytego zabezpieczenia
produktu w czasie transportu lub rozładunku.

e)

w przypadku naturalnego zużycia produktu w trakcie jego normalnego użytkowania.

f)

w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń produktu wywołanych zdarzeniami losowymi np. pożar, powódź, a także w
każdym innym przypadku jeżeli wada lub usterka produktu powstała z przyczyn niezależnych od Producenta.

potwierdzenia zapoznania się z dokumentem przez Klienta:

…………………………………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Klienta, pieczęć firmowa Klienta

