AUTENTISKUMA
SERTIFIKĀTS

APSVEICAM!
Apsveicam Jūs ar jauno PANDORA rotaslietu.
Visas PANDORA rotaslietas atbilst augstākajiem
kvalitātes standartiem:
Katra detaļa ir ar rokām izgatavota no dārgmetāliem un
to sakausējumiem (14k/18k zelts vai tīrs sudrabs). Rotās
izmantotie dārgakmeņi, pusdārgakmeņi un saldūdenī
kultivētās pērles tiek iestrādātas ar roku.
Ar šo autentiskuma sertifikātu mēs apstiprinām, ka šie
produkti ir autentiski PANDORA juvelierizstrādājumi.
PANDORA PRODUKTU MAIŅA
Par iegādātajām PANDORA rotām nauda netiek
atgriezta pircējam. Ar čeku par pirkumu kādā no FIG
veikaliem Jūs varat samainīt preci pret citu produktu
par tādu pašu vai augstāku cenu, starpību piemaksājot,
14 dienu laikā.
Nav iespējams samainīt produktu pret dāvanu karti.
PANDORA akceptēs produktu maiņai pret citu produktu
tikai gadījumā, ja tam nebūs noņemta cenu zīme.

ČEKA NR.
Šis sertifikāts nav līdzvērtīgs pirkuma čekam un ir tikai derīgs,
uzrādot kopā ar pirkuma čeku no oficiālā PANDORA izplatītāja.

SVARĪGA INFORMĀCIJA KLIENTAM
KĀ ATRAST JUMS TUVĀKO AUTORIZĒTO
PANDORA IZPLATĪTĀJU
PANDORA produktus pārdod vairāk kā 10  000
autorizētos izplatītāju veikalos visā pasaulē.
Iegādājoties PANDORA produktus šajās vietās,
Jūs varat būt drošs par produkta autentiskumu.
Sīkāku informāciju par to, kā atrast sev tuvāko
autorizēto Pandora izplatītāju, iespējams iegūt
www.pandora.net/retailers

GARANTIJA
Garantija tiek piešķirta oriģinālajiem PANDORA
juvelierizstrādājumiem, ja tiem bojājums radies
ražošanas laikā, un tikai uzrādot čeku par produkta
iegādi kādā no FASHION INVESTMENT GROUP (FIG)
veikaliem. Garantijas laiks ir divi gadi no produkta
iegādes datuma.
Garantija neattiecas uz vispārējo nodilumu un
nepareizu rotu valkāšanu.
Garantija neattiecas uz pazaudētiem vai nozagtiem
produktiem. Tādēļ mēs iesakām aprocēm lietot
drošības ķēdītes.

SVARĪGA INFORMĀCIJA KLIENTAM
PANDORA nepieņems, nemainīs un nelabos
produktus, kas ir lietoti kopā ar citu zīmolu
produktiem. PANDORA ķēdīšu un aproču
izstiepšanās, vaļīgas aizdares kā arī produktu krāsas
maiņa (piemēram, PANDORA Rose kolekcijai) netiek
uzskatīta par ražošanas defektu.
Biežas valkāšanas rezultātā PANDORA atveramo
piekariņu aizdares var vairs nefiksēties. Tas netiks
uzskatīts par ražošanas defektu un produkts netiks
apmainīts.
Izpārdošanas produkti nevar tikt apmainīti 14 dienu
laikā. Tie var tikt apmainīti tikai, ja ir konstatēts
ražošanas defekts.
Ja ir konstatēts ražošanas defekts, produkts var tikt
apmainīts pret to pašu vai citu produktu ar vienādu vai
augstāku cenu. Cenas starpība ir jāsedz pircējam.
Ik pēc 6 mēnešiem mēs piedāvājam bezmaksas
rotu tīrīšanas servisu, kas ir limitēts PANDORA
noslogotības dēļ. PANDORA patur tiesības atteikt
tīrīšanas servisu aktīvos tirdzniecības periodos.
Garantija neattiecas uz produktiem, kuros ir izmantots
Murano Stikls, Kristāls un citi līdzīgi materiāli.
Vairāk par PANDORA Garantijas noteikumiem uzzini
PANDORA veikalos Baltijas valstīs.

SVARĪGA INFORMĀCIJA KLIENTAM
FIG veikali atrodas: Viļņā (Panorama, Ozas, Akropolis),
Kauņā (Mega, Akropolis), Klaipēdā (Akropolis),
Panevėžys (RYO), Rīgā (Domina, Spice, Galerija
Centrs, Rīga Plaza), Tallinā (Rocca al Mare, Solaris),
Pērnavā (Port Artur 2), Tartu (Kaubamaja).

KOPŠANAS INSTRUKCIJA
PANDORA rotaslietas tiek veidotas, lai kalpotu
mūžīgi, un, sekojot dažiem vienkāršiem kopšanas
norādījumiem, Jūsu skaistie nozīmīgo dzīves momentu
simboli vienmēr izskatīsies lieliski.
Zelts un sudrabs ir mīksti materiāli un viegli pakļaujas
deformācijai. Bieži pulējiet šos materiālus ar mīkstu
drāniņu, lai uzturētu
tos spožus.
Rotaslietu ieteicams tīrīt mēreni siltā ūdenī, kam
pievienotas PH neitrālas ziepes, izmantojot mīkstu
zobu suku.
Lietot speciālus sudraba tīrīšanas līdzekļus nav
ieteicams, jo tie var notīrīt speciāli oksidētās rotaslietas
detaļas.
Oksidējums, kas valkāšanas laikā izbalē,tiek uzskatīts
par normālu parādību nevis defektu. Rotas, kuru
sastāvā ir pērles, neiesakām pakļaut ūdenim un
tīrīšanas līdzekļiem.
Izvairīties no kontakta ar kosmētiku, krēmiem un
smaržām, kā arī nepakļaut rotaslietas hloram un
sālsūdenim. Noņemt rotas pirms mājas uzkopšanas.

KOPŠANAS INSTRUKCIJA
Ieteicamais paradums ir no rīta rotaslietas uzlikt
pēc kosmētikas uzklāšanas un vakarā noņemt pirms
kosmētikas noņemšanas.
Ja rotaslietas netiek valkātas, iesakām tās uzglabāt
rotaslietu kastītē vai pret nosūbēšanu aizsargājošā
maisiņā.
Neatkarīgi no rotaslietu nēsāšanas tiek rekomendēts
vismaz reizi gadā tās aiznest apskatei pie juveliera.
Ļoti svarīgi, lai ķēdītes, stiprinājumi un lodējumi tiktu
pārbaudīti.
Vairāk par kopšanu varat lasīt
pandoragroup.com/care
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