
 
 
 

Дякуємо Вам за вибір TM Liberta. Впевнені, наші вироби виправдають усі Ваші очікування. 
 

Компанія-виробник надає довічну гарантію на аксесуари для ванної кімнати у відповідності до нижче 
перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє у випадку надання заповненого гарантійного 
талону та надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав. За для власних 
інтересів наполягайте на заповненні гарантійного талону в місці придбання товару. 

Компанія-виробник не несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно заподіяну продукцією 
виробника людям, домашнім тваринам або майну, якщо це відбулося в результаті недотримання правил 
зберігання, монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб, а також 
за можливі збитки споживача за час, протягом якого він не мав нагоди користуватися виробом. Усунення дефектів, 
що відбулися не з вини виробника виконується за окрему плату. 

Компанія-виробник лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до 
конструкції виробу. Уразі виникнення питань щодо сервісного обслуговування, монтування або інших консультацій 
щодо виробів TM Liberta, просимо звертатися до служби підтримки за контактами які вказані нижче або на сайті 
www.liberta.ua 

У повсякденному догляді використовуйте спеціалізовані миючі засоби та м'яку тканину, слідкуйте 
інструкціям виробників засобів. 

 
Заборонено! 

Використовувати аксесуари не за призначенням. 
Чистити аксесуари абразивними, агресивними миючими засобами або миючими засобами до складу яких входять 
агресивні кислоти. 
Використовувати засоби для догляду за нержавіючою сталлю які не призначені для цього. 
Користуватися миючими засобами що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезінфікуючі засоби що 
містять формальдегід та сполуки хлору. 
 

Гарантія не розповсюджується на: 
- дефекти, які виявлені на змонтованому товарі; 
- дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання; 
- частини, які природньо зношуються на протязі строку експлуатації (поверхня, втулки, рухомі механізми та інше); 
- дефекти, які спричинені неправильним монтуванням; 
- дефекти, що виникли у зв’язку з неправильним використанням та доглядом; 
- знос виробу при інтенсивному використанні; 
- механічні або інші пошкодження виробу у тому числі пов’язані з непередбачуваними ситуаціями (пожежа, 
землетрус та інше); 
- дефекти, що виникли при використанні виробу в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та 
інше); 
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 
фірма продавець 

 
Назва організації:  ______________________________________________ 
Адреса:                    ______________________________________________ 
Телефон:                 ______________________________________________ 
ПІБ продавця:        ______________________________________________ 
Дата продажу:       «______» __________________________    20___  року 
 
 
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден. 
 
 
Покупець:  ____________       _____________________________________ 
                              Підпис                                                   ПІБ 
 
 
Продавець:  ____________       _____________________________________ 
                              Підпис                                                   ПІБ 
 
Штамп фірми продавця 
 
 
 

Україна, м. Дніпро, вул. Панікахи, 1 
тел.: (067) 3265980, (050) 1005980 

info@liberta.ua 
www.liberta.ua 
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