Składowanie i użytkowanie folii do automatów pakujących
• Pomieszczenia zamknięte w temperaturze od 10 d 25 stopni Celsjusza
• Co najmniej 24 godziny przed użytkowaniem należy składować folię w temperaturze od 15 do 30 stopni
Celsjusza.
• Pomieszczenia o niskiej wilgotności.
• Produkt nie może być narażony na działanie promieni słonecznych oraz innych źródeł ciepła.
• Produkt należy przechowywać w sposób zabezpieczającym od zabrudzenia, od działania kurzu , wilgoci ,
możliwości uszkodzeń mechanicznych, od działania intensywnych zapachów oraz działania wszelkiego
rodzaju środków chemicznych.
• Maksymalny termin przechowywania wynosi 12 m-cy.
• Produkt nie jest artykułem przeznaczonym do kontaktu z produktami spożywczymi – produkt jest
przeznaczony wyłącznie do stosowania jako opakowanie zbiorcze, opakowania jednorazowe bądź
pakowania ochronne jednak nie do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
• Stosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza odpowiedzialność firmy Colorpack z tytułu
poniesionych ewentualnie strat i szkód. Firma nie odpowiada również za żadne następstwa wynikające z
niezastosowania niniejszych zasad.
Gwarancja na folie do automatów pakujących
• Odpowiedzialność z tytułu Okresu Gwarancji jest uwarunkowana od przestrzegania zaleceń dotyczących
"Składowania i Użytkowania" w przedmiotowej specyfikacji technicznej.
• Podstawą gwarancji jest etykieta znamionowa, etykieta zbiorcza oraz kserokopia dokumentu zakupu.
• Rozładunek produktu w siedzibie Kupującego jest tożsamy z przeniesieniem odpowiedzialności za stan
produktu na rzecz Kupującego.
• Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, zawilgocenia produktu nie zgłoszone w
określonym terminie oraz powstałe w miejscu użytkowania.
• Gwarancja nie obejmuje użytkowania folii niezgodnie z przeznaczeniem, stosowania produktu na liniach,
na których nie przeprowadzono odpowiednich testów oraz produktów, w których zostały dobrane
niewłaściwe parametry.
• Klient jest świadomy zamawianego towaru i akceptuje powyższe warunki dotyczące dostarczonego
wyrobu. W przypadku braku pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń do treści niniejszej karty technicznej w ciągu
7 dni od otrzymania dokumentu przez adresata, kartę techniczną uznaje się jako zaakcentowaną przez
odbiorcę i obowiązującą.
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