INFORMACJE DLA KLIENTA
1.

Zachowuj wszywki o sposobie czyszczenia i konserwacji odzieży. Jest to informacja dla Ciebie i
pralni. Określa sposób bezpiecznego prania, a jednocześnie jest gwarancją w przypadku jej
uszkodzenia podczas prawidłowego procesu prania.

2.

Pralnia zawsze podejmuje próbę usunięcia ewentualnych plam. Są jednak przypadki, gdy jest to
niemożliwe lub wywabienie nie jest całkowite. Dotyczy to szczególnie plam starych i zapranych.
W odosobnionych przypadkach ślad po plamie może pozostawić rozjaśnioną barwę odzieży.

3.

Wszelkie uszkodzenia występujące podczas przyjęcia odzieży (np. rozdarcia, szkody po insektach,
pleśń, itp.) po procesie prania mogą być przyczyną dalszej jej destrukcji, aż do całkowitego
zniszczenia włącznie.

4.

Na czas prania zabezpieczane są te elementy garderoby, które mogą ulec ewentualnemu
zniszczeniu. Dotyczy to głównie guzików, klamer, zamków błyskawicznych, itp. Mimo to,
istnieją rzadkie przypadki gdy takie elementy ulegają zniszczeniu lub zagubieniu.
Pralnia nie odpowiada za powyższe sytuacje.

5.

Niezabezpieczone lub niskiej jakości wyroby zawierające ocieplinę lub puch (kurtki, kołdry, itp)
po procesie czyszczenia mogą ulec deformacji.

6.

Barwniki o niskiej trwałości mogą być przyczyną zanikania, zmiany lub rozjaśnień barwy pranych
wyrobów. Dotyczy to szczególnie miejsc zapieranych, poplamionych, asortymentu starszego
lub wystawionego podczas użytkowania na ekspozycję światła.

7.

Proces czyszczenia może być przyczyną uszkodzeń odzieży wynikających z ich nieprzystosowania
do żadnego z procesu prań. Dotyczy to najczęściej sztucznej skóry, która może popękać;
guzików, które mogą się rozpuścić; nadruków i naszywek, które się spierają lub pękają;
dodatków wewnętrznych odzieży, które ją deformują, klejonych elementów, które odpadną
po rozpuszczeniu kleju, itd. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za takie przypadki, jednak
wykorzystując swoje doświadczenie za każdym razem staramy się przewidzieć większość z
nich i im przeciwdziałać.

8.

Efekt na odzieży popularnie zwany "wyświeceniem" jest uszkodzeniem materiału. Proces prania
ma niewielki wpływ na jego poprawę.

9.

Zdarzają się sytuacje gdy podczas prania jeden z elementów lub cała odzież ulega zniszczeniu. W
przypadku prawidłowo wykonanego procesu prania (według wszywki o sposobie czyszczenia
i konserwacji odzieży) jest to ujawnienie wady wyrobu i jako takie podlega reklamacji w
miejscu jego zakupu. Pralnia służy w takim wypadku pomocą w formie pism informacyjnych
opisujących cały proces czyszczenia, przydatnych podczas reklamacji odzieży w miejscu
zakupu.

10. Pralnia nie odpowiada za szkody, których nie można było wcześniej wykryć lub przewidzieć
(wady ukryte).
11. Czyszczenie wszelkich wyrobów wpływa na odświeżenie ich wyglądu. Nie powoduje jednak ich
odnowienia i nie jest możliwe przywrócenie ich do stanu pierwotnego z chwili wytworzenia.

