Zátěžová křesla NONSTOP LINE
CENÍK MAYER CZ v CZK platný od 22.5.2017

MyCronos
Dod.
výb.

Číslo modelu

Provedení

Příplatek

Doporučené prodejní ceny podle cenových skupin potahů
v CZK bez DPH

RS

Křeslo zátěžové otočné s područkami pro zátěž do 150 kg
s opěrkou hlavy čalouněnou (u potahu sk. 24 vždy černou). Nosný kříž a pojezdová kolečka pro vysokou zátěž,
kříž hliník leštěný/černý, kolečka litý zinek univerzální, mechanika synchronní zátěžová s aretací v 5 polohách, nastavení hloubky sezení
2498 AV

čalounění bez hygienických sundávacích návleků,
- područky nastavitelné 3D/PU černý, držák hliník leštěný
- záruka 5 let pro jednosměnné běžné provozy
2498 AV
čalounění včetně 1 ks hygienického návleku na hlavovou opěrku *
- područky nastavitelné 3D/PU černý, držák hliník leštěný
- záruka 3 až 5 let pro nonstop zátěžové provozy**
850
A Masivní pevné ocelové područky, barva stříbrná perlová
HS Sedák hygienický pro snížení vlhkosti a teploty sezení
1 030

HNH
HNA
HN3
GR3
G5

26

14 280

24

16 860

**

15 190

81

17 820

hygienický návlek je sundávací, pratelný, v barvě dle katalogu Nonstop Line
viz samostatné Záruční podmínky pro zátěžová křesla Nonstop Line
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Příplatky za prodloužení záruky a další hygienické návleky - pouze při čalounění v potazích sk. 24 křesel 2498:
Hygienický návlek na hlavovou opěrku
300
Pár hygienických návleků na pevné područky
320
3 sety všech náhradních hygienických návleků
1 560
Garance rychlosti provedení oprav do 3 dnů **
940
Prodloužení záruky na 5 let včetně služby GR3 po dobu 5 let **
2 500
Barvy zátěžových potahů (24) s hlavovou opěrkou vždy černou 24 017:
24 001 - barva modročerná
24 002 - barva šedočerná
24 008 - barva červenočerná

Poznámky:
*

30

24 012 - barva zelenočerná

2
2
2
0
0

Záruční podmínky pro zátěžová křesla NONSTOP LINE
Pro dodávky zátěžových křesel NOSTOP LINE č. 2498, platí všeobecné dodací podmínky obsažené
v aktuálním ceníku MAYER CZ a navíc platí tyto speciální podmínky:
4b.Záruční podmínky pro modely 2498
a) Výrobky značky MAYER 2498 v potazích 24 jsou určeny pro zátěžový nonstop provoz a pro zatížení max. do 150
kg. Prodloužená záruční lhůta činí 36 měsíců od data prodeje. Pokud si kupující zakoupí prodloužení záruční lhůty G5
a dodrží předepsanou údržbu a všeobecné i speciální záruční podmínky, platí záruční lhůta 60 měsíců od data
prodeje. Jinak platí základní záruční doba.
Všeobecné záruční podmínky:
Výrobce neodpovídá za:
- poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- poškození způsobené nedotahováním šroubů
- poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním, mechanické poškození čalounění
- nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním
( zvýšený prach, špína, … )
- mechanická poškození nárazem, mechanické poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 150 kg)
- pohledové vady nenahlášené písemně do 5 dnů po převzetí
- vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- mírné vytažení potahových textilií a poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)
Záruka se nevztahuje na vady pohledové, které buď nebyly uplatněny do 5 dnů od převzetí zboží kupujícím
zákazníkem, nebo které nebrání v užívání zboží k obvyklému účelu, vady způsobené cizím přepravcem v případě, že
zboží bylo kupujícím převzato bez výhrad i přesto, že jevilo známky poškození obalu, vady způsobené neodborným a
nesprávným zacházením v rozporu s návodem k používání a montáži, nesprávnou demontáží výrobku (hrozí
poškození zejména mechanik a vzduchových pístů) a nadměrným opotřebením či zatížením zboží při používání.
Všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vlhkou utěrkou se saponátem, k oživení plastů lze použít renovační
spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
Čalounění látkové lze čistit jen jemným šamponováním. Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.
Speciální záruční podmínky:
- Konečný uživatel není oprávněn dodaná křesla sám smontovat a začít užívat. Montáž a zaškolení je oprávněn
provést pouze prodávající nebo jim pověřená firma. Konečný uživatel je povinen křesla bezprostředně po jejich
převzetí zkontrolovat a případné závady neodkladně písemně nahlásit.
- Konečný uživatel je při užívání povinen respektovat pokyny uvedené v předaném Návodu k montáži a používání a
tyto Záruční podmínky pro zátěžová křesla NONSTOP LINE.
- Během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby (podle pokynů uvedených v návodu), které se
vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují. Frekvence dotahování: 1 měsíc po
zahájení užívání, potom každé 2 měsíce
- během záruky se velmi doporučuje objednat odborné prohlídky výrobcem (vhodné objednat 30 dnů předem na email prodávajícího): 1. prohlídka po 12 měsících od data prodeje, další vždy po 12 měsících od prohlídky minulé.
Cena 500,- Kč + DPH / 1 křeslo + skutečné náklady na přepravu montéra k uživateli nebo na přepravu křesla
k výrobci a zpět, vždy podle předchozí dohody.
- hygienické návleky (100% Polyester) lze prát v pračce při max. teplotě 30 °C
- podmínkou záruky je neodkladné nahlášení závady prodávajícímu, která se na křeslech objeví mezi garančními
prohlídkami.
Způsob provedení záruční opravy:
a) Prodávající zajistí opravu buď přímo u konečného zákazníka, nebo ve své provozovně v Novém Jičíně. Prodávající
má právo požadovat zaslání zboží do své provozovny i odvoz ze své provozovny, a to i za účelem kontroly
oprávněnosti reklamace. Kupující je povinen zajistit, aby zboží bylo zasláno v takovém obalu, aby nedošlo k
poškození při přepravě.
b) V případě opravy, která není uznána jako reklamace, je kupující povinen uhradit veškeré náklady s opravou
související včetně přepravy.
c) V případě jakékoliv požadované opravy či kontroly funkčnosti je kupující povinen písemně nahlásit tyto údaje:
datum prodeje ( uvedeno na faktuře nebo pokladním dokladu), úplné číslo modelu ( uvedeno na faktuře nebo
pokladním dokladu ), datum výroby ( uvedeno na výrobku ), podrobný popis závady, kontaktní osoba pro dohodnutí
opravy ( jméno a spojení )
d) Pokud si kupující zakoupí garanci rychlosti řešení oprav GR3, zajistí výrobce provedení oprav přednostně během
jednoho dne. Případný požadavek na opravu je kupující povinen nahlásit výrobci na tel. číslo 556 703 728 a
dohodnout datum připravenosti řádně zabaleného křesla (dle pokynů výrobce) k odvozu do opravy. Pokud kupující již
nemá originální karton pro řádné zabalení křesla dle pokynů výrobce, bude mu tento karton výrobcem zaslán za
poplatek 200 Kč. Přepravu řádně zabaleného křesla k opravě zajišťuje výrobce. Výrobce provede opravy během 1 dne
a okamžitě zašle opravené křeslo zpět kupujícímu.
Nový Jičín 3.5.2017
MAYER CZ
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