
Typ výrobku:  ..........................................................................................................

Číslo zakázky:  ......................................................................................................

Datum výroby:  .....................................................................................................

Kontrolu provedl:  ................................................................................................

Potvrzení o záruce za jakost
Návod na používání nábytku

Výrobce: USNU nové spaní s.r.o., Lučina 476, 739 39 Lučina, Česká Republika, IČO: 02435870

Dodavatel prohlašuje, že záruka se nevztahuje na kompletnost dodávky (počet dodaných kusů), poškození či 
nadměrné opotřebení zboží způsobené překročením ohybových a smykových napětí dřevní hmoty a dále na 
vady způsobené vlhkým (bobtnání) nebo extrémně suchým (sesychání) prostředím (rel. Vlhkost vzduchu pod 
20%, maximální tolerance 7mm/bm), zarostlé a vyspravené suky ve dřevní hmotě, nezarostlé suky o 
poloměru menším než 15mm, tmelení do 0,1% plochy dílce,praskliny menší než 1mm, neodbornou manipulací 
nedodržením návodu k používání zboží, nehomogenní vizuální strukturu letního a zimního dřeva, různé 
odstíny řeziva. Povrchová úprava je provedena ekologickým, vodou ředitelným lakem. Běžnou údržbu může 
zákazník provádět vlhkým hadrem namočeným ve vlažné vodě bez užití rozpouštědel. 

Zjištěné vady reklamuje kupující bez zbytečného odkladu v prodejně, kde výrobek zakoupil tak, že předloží 
prodejní doklad – účtenku, výpis z účtu apod. Kupující zároveň prostřednictvím prodávajícího vytkne vady, 
které výrobek má, a to označením vadné vlastnosti nebo popsáním projevu vady (u viditelných vad nejlépe s 
doložením např. fotodokumentace či videa), a sdělí, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Pokud kupující 
uplatňuje reklamaci písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady vč. požadavku 
na způsob vyřízení reklamace. Prodávající pak postoupí reklamaci výrobci.
Zákazník není oprávněn reklamovat zboží pro vadu, pro kterou zboží již bylo reklamováno v minulosti za 
předpokladu, že na zboží byla uplatněna přiměřená sleva z ceny. Zákazník je povinen uplatnit práva z 
vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají. Pokud je 
předmětem prodeje/koupě zboží použité, lze lhůtu k uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců od 
převzetí zboží. Toto zkrácení musí být řádně vyznačeno na prodejním dokladu či jiným hodnověrným 
způsobem. Je-li zboží předmětem výměny, po tuto dobu neběží nová lhůta k uplatnění práv z vadného plnění. 
Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění skončí po uplynutí 24 měsíců od převzetí reklamovaného zboží. Po 
uplynutí lhůty k uplatnění práv z vadného plnění dle  reklamačního řádu může zákazník svá práva uplatnit 
jedině tehdy, dohodnou-li se smluvní strany na zvláštní záruce v daném případě. Zákazník je povinen uplatnit 
svá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Dodavatel 
prohlašuje, že neodpovídá za zvětšení poškození u zboží, které má vadu o které zákazník ví, a přesto jej 
užívá. Je-li uplatnění reklamace zákazníkem oprávněné, neběží po dobu reklamačního řízení lhůta pro 
uplatnění práv.

- jde-li o vadu, která vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním popř. Vyplývá-li opotřebení z 
povahy zboží. 

- jde-li o vadu, která vznikla v důsledku vnější události, na kterou neměl dodavatel žádný vliv. 

Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení nábytku z produkce firmy USNU nové spaní s. r. o. Všechny typy nábytku byly 
vyráběny s náležitou péčí a pro jejich výrobu jsou použity pouze kvalitní materiály. Věříme, že budete s 
nábytkem spokojen a že Vám bude dobře a dlouho sloužit. Přejeme Vám, aby se Vaše ložnice stalo 
příjemným místem pro spánek i relaxaci.
Dodavatel prohlašuje, že reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo 
se jedná o rozpor s kupní smlouvou. Dodavatel dále prohlašuje, že odpovídá za všechny výrobní skryté vady, 
které má zboží při převzetí zákazníkem a které se vyskytnou během záruční doby. 

www.usnu.cz

Uplatnění reklamace, lhůta k uplatnění reklamace

Na základě charakteru zjištěných vad bude u nepodstatných porušení smlouvy výrobek řádně opraven nebo 
poskytnuta přiměřená sleva. V případě podstatných porušení smlouvy bude výrobek řádně opraven, nebo 
poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny, nebo bude odstranění vady provedeno dodáním nové věci nebo její 
části bez vady, nebo bude vrácena kupní cena na základě odstoupení od smlouvy, pokud to není vzhledem k 
povaze věci nepřiměřené.

Dodavatel prohlašuje, že neodpovídá za vady v těchto případech: 

- jde-li o vadu, která byla způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, zásahem 
zákazníka, mechanickým poškozením, popř. Nesprávnou údržbou. 

- jde-li o vadu, která byla v době převzetí zboží a pro takovou vadu byla mezi stranami sjednána sleva z ceny.

Vyřízení reklamace

- jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání, popř. Jde-li o opotřebení, které mělo zboží při jeho 
převzetí zákazníkem.



Dvoupostele (od vnitřní š. 140 cm) jsou osazeny středovou vzpěrou s podpěrnou nohou. Na hladkých / plovoucích podlahách, dlažbách apod. doporučujeme omezit 
samovolný posun lůžka po podlaze protiskluzovou (např. pryžovou) podložkou, která se umístí zespoda na nohy postele. Při samovolném posuvu postele může 
vzniknout problém s vylomením podpůrných nožek u střední vzpěry dvoupostelí.

Poznámka: 
Závitové tyče „B” zašroubujte až do konce vnitřního závitu v čelech.

2
Montážní krok 2. Našroubujte závitové tyče „B” do závitů v obou čelech postele (1a, 1b).

B

2x 2x 2x 2x

3
Montážní krok 3. Sestavte postel nasazením postranic na kování v čelech.
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Montážní krok 5. Našroubujte matice „C” na závitové tyče „B” a dotáhněte klíčem.
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Montážní krok 4. Nasaďte kování „D” na závitové tyče „B” v otvorech bočnice (2a, 2b).
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Montážní krok 6. Nasaďte do stejné výšky kování „E” a středovou vzpěru „3".
Volbou výšky uložení kování „E” a střední vzpěry si nastavujete výšku lechací plochy.
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Návod na motáž postele 
Benny, Arnie
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1b
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Nářadí pro montáž (gumové kladivo a klíč není součástí balení)Montáž pro 2 dospělé osoby

1
Montážní krok 1. Naražení kolíků „A” do otvorů v hranách bočnice (2a, 2b) postele.

Upozornění: 
Kolík vždy naražte nejprve do otvorů v bočnici (postranici) postele.
Dílce k sobě srážejte gumovým kladivem nebo kladivem pouze přes dřevěnou podložku.
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Montujete li postel s úložným prostorem, nejprve složte úložný prostor a až potom postel. 
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