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SERTIFIKAAT



ÕNNITLEME

Õnnitleme uue PANDORA ehte puhul!

Kõik PANDORA ehted vastavad kõrgeimatele 
kvaliteedinõuetele.

Iga väärismetallist ehe on viimistletud käsitsi  
(14k/18k kuld või sterlinghõbe). Kaunistustena 
kasutatakse käsitsi paigaldatud kive, vääriskive  
ning magevees kasvatatud pärleid.

Käesolev originaaltoote sertifikaat  
tõendab, et järgmised tooted  
on autentsed PANDORA ehted.

PANDORA EHTE VAHETAMINE

PANDORA ehteid ei saa tagastada.  
FIG poe tšekiga on võimalik ehe vahetada  
14 päeva jooksul.

Kauba võib vahetada samaväärse või kallima 
kauba vastu. Kinkekaardiks vahetamine ei ole 
võimalik.

Käesolev sertifikaat kehtib ainult koos volitatud PANDORA 
edasimüüja poolt väljastatud kviitungiga.

KVIITUNG NR:



OLULINE INFO TARBIJALE
LÄHIM VOLITATUD PANDORA EDASIMÜÜJA:

PANDORA tooteid müüakse enam kui 10 000 
volitatud edasimüüja juures üle maailma. Ostes 
PANDORA ehteid nendest kauplustest, võid olla 
kindel, et tegu on originaaltoodetega.

Vaata aadressilt pandora.net/retailer, kuidas leida 
lähim volitatud PANDORA edasimüüja.

GARANTII:

Garantii on ainult FASHION INVESTMENT 
GROUP (FIG) ostutšekiga PANDORA 
originaalehetele tootmisdefektide korral.  
Garantii kehtib 2 aastat alates ostukuupäevast.

Üldine kulumine, vale kasutamine ja määrdumine 
ei kuulu garantii alla.

Garantiiga ei hüvitata kaotatud või varastatud 
esemeid. Soovitame käevõrudel kasutada 
turvakette ja kindlustada oma väärisehted.

PANDORA ei asenda, korrasta või paranda 
tooteid, mida on kasutatud koos PANDORA 
omadest erinevate toodetega. PANDORA kettide 
ja käevõrude venimist, kinnituste lõdvenemist ning 
ka toodete, näiteks PANDORA Rose’i kollektsiooni 
oma, värvimuutusi ei loeta tootmisvigadeks.



Pideva kandmise tõttu ei pruugi PANDORA 
rippamulettide kinnitus enam kinnituda. See ei ole 
tootmisviga ja toodet ei vahetata välja. 

Tooteid, mis osteti allahindluse ajal, ei saa 14 
päeva jooksul vahetada. Neid saab vahetada või 
asendada ainult tootmisvea korral. 

Tootmisvea korral saab toote vahetada sama 
toote või sama või kõrgema hinnaga toote vastu. 
Hinnaerinevuse peab katma klient. 

Raha tohib kliendile tagastada ainult siis, kui 
tootel on tootmisviga ja seda ei saa parandada või 
sama toote vastu vahetada.

Pakume tasuta ehtepuhastusteenust iga kuue kuu 
järel. Teenus on piiratud ja saadaval vastavalt 
PANDORA võimalustele. PANDORA-l on kiiretel 
allahindluste perioodidel õigus puhastusteenusest 
keelduda.

Garantii ei kehti Murano klaasist, kristallist ja 
muudest sarnastest materjalidest valmistatud 
toodetele.

Rohkem infot PANDORA garantiitingimuste kohta 
leiate Balti riikide PANDORA kauplustest.



FIG poed: Leedus – Panorama, Ozas, Mega, 
Kaunas Akropolis, Klaipeda Akropolis, Vilnius 
Akropolis, Panevėžys RYO; 
Lätis – Domina, Spice, Galerija Centrs, Rīga Plaza;  
Eestis – Rocca al Mare Tallinn, Solaris Tallinn, Port 
Artur 2 Pärnu, Kaubamaja Tartu;

HOOLDUS

Autentsed PANDORA ehted on loodud kestma 
igavesti. Järgides lihtsaid hooldusjuhiseid, tagad,  
et Sinu kaunite mälestuste sümbolid näevad alati  
head välja.

Kuld ja hõbe on pehmed metallid ning 
võivad ajaga tuhmuda. Poleeri metalle pehme 
poleerimislapiga säilitamaks ehete sära.

Ehete puhastamiseks vala väike kogus neutraalse 
pH-tasemega vedelseepi leigesse vette ning kasuta 
pehmete harjastega hambaharja.

Me ei soovita kasutada hõbeda poleerimis- 
vahendeid, kuna need võivad rikkuda 
oksüdeeritud detaile PANDORA ehetel.

Ehete tuhmumine on tavakasutuse tunnus ning 
ei ole defekt. Jälgi, et pärlitega ehted ei puutuks 
kokku vee ning puhastusvahenditega.



Väldi kontakti meigivahendite, kreemide  
ja parfüümidega ning jälgi, et ehted ei puutuks 
kokku kloori ega soolase veega. Eemalda ehted 
enne ujuma, vanni ja duši alla minemist ning  
enne koristamist.

Hea tavana soovitame hommikuti ehete 
pealepanekut kõige viimasena ning õhtuti nende 
eemaldamist kõige esimesena.

Kui ehted ei ole kasutuses, tuleb neid hoida eraldi 
karbis või kaitsvas kotikeses.

Soovitame vähemalt korra aastas ehete 
korrasolekut kontrollida kuldsepa juures.

Materjalid nagu puit, nahk ning mõned kivid 
vajavad erihooldust.

Loe hoolduse kohta rohkem aadressilt

pandoragroup.com/care

HOOLDUS



PITSAT JA ALLKIRI



LEIA INSPIRATSIOONI PANDORA.NET


