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წინამდებარე ტექსტის ნებისმიერი ნათარგმნი ვერსიის მნიშვნელობებს შორის რაიმე შეუსაბამობის 
შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ინგლისურენოვანი ვერსიის მნიშვნელობას. 

 

გამოყენების ინსტრუქცია  
 

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება TEMPUR®-ში 
მადლობას გიხდით და გილოცავთ, რომ არჩევანი TEMPUR®-ზე შეაჩერეთ. წინამდებარე 
სახელმძღვანელო მოიცავს ყველაფერს, რაც უნდა იცოდეთ TEMPUR® პროდუქტის მოვლისა 
და საუკეთესო სარგებლობის შესახებ. 
პროდუქტის შესახებ კონკრეტული ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ www.tempur.com 
 

თქვენი ლეიბის ადგილზე მიტანისას 
ისეთი დიდი ნივთების, როგორიცაა ლეიბები, ტრანსპორტირების დროს ტექსტილის 
შალითები შეიძლება დაიძრას მისი თავდაპირველი პოზიციიდან.   TEMPUR® პროდუქტის 
შეფუთვიდან ამოღებისა და განთავსების შემდეგ, გააჩერეთ გარკვეული დროის 
განმავლობაში, რათა TEMPUR® ქაფ-მასალა გათბეს გარემო ტემპერატურაზე. შემდეგ 
შეგიძლიათ უბრალოდ გაასწოროთ ხელით  ტექსტილის შალითები. 
 
თუ თქვენ შეიძინეთ TEMPUR® EASE შეკუმშული  ლეიბი  
 მნიშვნელოვანია:  TEMPUR® EASE შეკუმშული  ლეიბის გახსნა მოხდეს წარმოების 
თარიღიდან არაუგვიანეს 6 თვისა.  TEMPUR® EASE ლეიბის ჩამოსვლისთანავე შეამოწმეთ 
ყუთზე მოთავსებული წარმოების თარიღი და მისი შეფუთვიდან ამოღება დადგენილ ვადაში 
მოახდინეთ.  
 
თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი TEMPUR® EASE ლეიბი მისი შეფუთვის 
გახსნისთანავე. შეიძლება საჭირო გახდეს 72 საათი (3 დღე) სანამ თქვენი TEMPUR® EASE 
ლეიბი თავდაპირველ ფორმასა და სიმაღლეს დაუბრუნდება. ლეიბის მჭიდრო შეკუმშვამ 
შეიძლება გამოიწვიოს შალითის დაჭიმვა. აღნიშნული მოსალოდნელია და მალე 
დაუბრუნდება პირვანდელ პოზიციას  ლეიბის სრულად აღდგენის შემდეგ.  ზოგიერთ 
შემთხვევაში, ნაკეცების გასასწორებლად შეიძლება საჭირო გახდეს შალითის გარეცხვა.  

• ყოველთვის დაიცავით  პროდუქტის ეტიკეტზე მითითებული რეცხვის ინსტრუქციები, 

რომელიც მატრასის/ლეიბის შალითის შიდა მხარეს არის განთავსებული.    

„ახალი პროდუქტის“ სურნელი   
TEMPUR® პროდუქტის შეფუთვის გახსნის შემდეგ ზოგიერთმა ადამიანმა შეიძლება იგრძნოს 
მსუბუქი სუნი.  აღნიშნული სურნელი სავსებით უვნებელია და ხანმოკლე პერიოდის შემდეგ 
ქრება.  სურნელის გაქრობის პროცესის დასაჩქარებლად პროდუქტის გამოყენებამდე და 
გამოყენების შემდეგ, უბრალოდ გაანიავეთ პროდუქტი სუფთა ჰაერზე შალითის გარეშე. 
 

TEMPUR® ქაფ-მასალის შესახებ   
TEMPUR® ქაფ-მასალა წარმოადგენს წნევის შემამცირებელ ზედაპირს, რომლის 
კონსტრუქციაც ვისკოელასტიური ღია უჯრედის სტრუქტურის წყალობით შთანთქავს და 
ანაწილებს თქვენი სხეულის წონას მაქსიმალური კომფორტის უზრუნველსაყოფად.    
ტემპერატურის მიმართ მგრძნობიარე თვისებების წყალობით ქაფ-მასალა რბილდება, 
იკუმშება და ერგება თქვენი სხეულის უნიკალურ ფორმას და წონას ოთახის საშუალო 
ტემპერატურაზე პერსონიზირებული მხარდაჭერისთვის. TEMPUR® ქაფ-მასალის მაღალი 
სიმკვრივე უზრუნველყოფს მაქსიმალურ სტაბილურობასა და კომფორტს.    
TEMPUR® ქაფ-მასალა რეაგირებს ადამიანის სხეულის თერმულ გავლენაზე.  
ვისკოელასტიურობა ქაფ-მასალაში უზრუნველყოფს თქვენი TEMPUR® ქაფ-მასალის 
პირვანდელ ფორმაში დაბრუნებას შეკუმშვის შემდეგ გარკვეული დროის განმავლობაში. 
აღნიშნული შეყოვნება განსხვავდება სხვადასხვა ტემპერატურის შესაბამისად. TEMPUR®-ის 

http://www.tempur.com/
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პროდუქტი 18°C-ზე ან უფრო დაბალ ტემპერატურაზე უფრო მკვრივდება და მაღალ 
ტემპერატურაზე   რბილდება.     
 

შეგრძნებებთან შეჩვევა   
იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს მიერ გამოყენებული მატრასი/ლეიბი, ან ბალიში უფრო 
ტრადიციული მეთოდით იყო დამუშავებული მაგალითად, როგორიცაა ზამბარიანი, 
ბუმბულიანი და/ან ბოჭკოვანი შიგთავსის მქონე საშუალებები, საწყის ეტაპზე   TEMPUR® 
პროდუქცია განსხვავებული შეგრძნების მომტანი იქნება თქვენთვის.  TEMPUR® ქაფ-მასალის 
წნევის უნიკალური შემამსუბუქებელი თვისებები შესაძლოა თქვენი სხეულისთვის გარკვეულ 
ეტაპზე ხანგრძლივ დროს საჭიროებდეს შესაგუებელად.    
  

შეგუების პერიოდი 
 TEMPUR® მატრასი (არ არის განკუთვნილი TEMPUR® EASE შეკუმშული 
ლეიბებისთვის/მატრასებისთვის) 
რაც უფრო მეტ დროს ატარებთ საწოლზე, ან საწოლში: დასვენება, კითხვა, ან ტელევიზორის 
ყურება, მით უფრო უკეთესად ეგუებით მატრასს. დამატებითი მოძრაობა   TEMPUR® ქაფ-
მასალაში უჯრედებს გახსნაში დაეხმარება. როგორც კი იხსნება უჯრედები, ისინი 
„სუნთქავენ“ და სწრაფად რეაგირებენ წონასა და ტემპერატურაზე, თუმცა უბრუნდებიან  
თავიანთ პირვანდელ ფორმას.  მომხმარებელმა შეიძლება იგრძნოს, რომ მისი მატრასი  
დარბილდა, მაგრამ ფაქტიურად არანაირი ცვლილება არ აღენიშნება  პროდუქტის წნევის 
შემსუბუქების თვისებებს.    
 
არ არის საჭირო გადატრიალება  
TEMPUR® -ის ტექნოლოგიის უახლესმა მიღწევებმა მინიმუმამდე დაიყვანა ტექნიკური 
მომსახურება. მატრასის თითოეული მოდელი მრავალშრიანია, რაც საშუალებას გაძლევთ 
გეძინოთ მხოლოდ ზედა მხარეს. თქვენი პროდუქტის ვარგისიანობის ვადის 
გასახანგრძლივლებლად, პერიოდულად თქვენ შეგიძლიათ შემოატრიალოთ მატრასი,  
უცვლით მატრასს მხარეს ანუ ატრიალებთ თავის მხრიდან ფეხების მხარეს.    
 
TEMPUR® ბალიშები 

• პროდუქტის მიღებიდან 2-3 კვირის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ ბალიში გამოიყენოთ, 
დღის  განმავლობაში, რათა გაუმჯობესდეს წნევის შემსუბუქების თვისებების 
უპირატესობის დონე და უფრო კომფორტულად გეძინოთ.  

• შეანჯღრიეთ და ააფუმფულეთ ბალიში, რათა მისი შიგთავსი თანაბრად დაუბრუნდეს 
პირვანდელ სახეს გამოყენების შემდეგ (TEMPUR® ქაფ-მასალის გრანულებით სავსე 
ბალიშების შემთხვევაში). 

• თერმოშეკლებად ფირში შეფუთულ EASE-ს ბალიშებს უნდა მიეცეთ გარკვეული დრო, 
რათა აღიდგინონ ფორმა შეფუთვიდან ამოღების შემდეგ. 

 

გადაადგილება, ტრანსპორტირება, შენახვა და განადგურება   
•   თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული,   TEMPUR® პროდუქცია არ უნდა მოკეცოთ, 

ან დააწვეთ  ისე, რომ დააკარგვინოთ თავისი პირვანდელი ფორმა, ვინაიდან 
აღნიშნული ქმედებით რისკის ქვეშ აყენებთ ქაფ-მასალას და აკარგვინებთ ყველა იმ 
საუკეთესო და სასარგებლო თვისებას, რაც  უნდა მიიღოთ აღნიშნული 
პროდუქტისაგან.     

• ტრანსპორტირების, ან შენახვის დროს TEMPUR® პროდუქციაში ქაფ-მასალის 
თვისების გამო შეიძლება მოხდეს მისი მცირედით შეკუმშვა.  ოთახის 
ტემპერატურაზე მოკლე დროის გასვლის შემდეგ მოხდება პროდუქტის ნორმალურ 
ზომაზე დაბრუნება.     
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• არ გახსნათ, გაშალოთ TEMPUR® ლეიბის შალითა, როდესაც ცივა ვინაიდან არსებობს 
რისკი ქაფ-მასალის დაზიანების და დაბზარვის.  შეანჯღრიეთ და ააფუმფულეთ 
ბალიში, რათა მისი შიგთავსი თანაბრად დაუბრუნდეს პირვანდელ სახეს გამოყენების 
შემდეგ (TEMPUR® ქაფ-მასალის გრანულებით სავსე ბალიშების შემთხვევაში). 

• TEMPUR® პროდუქცია უნდა ინახებოდეს პირვანდელი ფორმით.    
გამონაკლისი ვრცელდება  TEMPUR® Travel ბალიშებზე, რომელთა ტრანსპორტირება 
უნდა მოხდეს დახვეული ფორმით თავისივე სამგზავრო ტომარაში (ტომარა უნდა 
იყოს გამოყენებული მხოლოდ მგზავრობის დროს, რათა თავიდან იქნას აცილებული 
ბალიშის მუდმივი დეფორმაცია). 

• TEMPUR® ლეიბები/მატრასები უნდა ინახებოდეს თანაბარ გასწორებულ 
მდგომარეობაში, საუკეთესო შემთხვევაში ორიგინალ შეფუთვაში (შეუძლებელია 
შეფუთვის ხელახალი გამოყენება შეკუმშული TEMPUR® EASE ლეიბებისთვის). 

• შეკუმშული TEMPUR® EASE ლეიბები არ უნდა იყოს ხელახლა შეკუმშული შესანახად.  

• TEMPUR® ლეიბების/მატრასების გადასაფარებლები უნდა იქნას შენახული 
დახვეული, ან სწორად.  

• TEMPUR® პროდუქცია უნდა ინახებოდეს მშრალ გარემოში  (მაქსიმუმ 65%  შესაბამისი 
ტენიანობა). 

• თქვენი გამოყენებული პროდუქტის გასანადგურებლად, გთხოვთ, მიმართოთ 
ადგილობრივ წარმომადგენლობას თქვენი ქვეყნის მასშტაბით.   

 

სიმბოლოები  
პროდუქტზე, შეფუთვაზე, ან წინამდებარე სახელმძღვანელოში გამოყენებულია შემდეგი 

სიმბოლოები. 

 
მწარმოებელი 

 
წარმოების თარიღი 
 

 
 
პარტიის ნომერი 
 
 

 
CE მარკირება 1-ლი 
კლასის სამედიცინო 
მოწყობილობა    
MDR (EU) 2017/745-
ის მოთხოვნების 
შესაბამისად. 
 

 
 
სამედიცინო 
მოწყობილობა 

 
პროდუქტის 
საორიენტაციო 
გამოყენება 
ამობეჭდილი 
ლეიბზე/მატრასზე 
 

 
გამოყენებისთვის 
იხილეთ, 
ინსტრუქციები   

 
ნივთი 
დამზადებულია 
წებოთი, რომელიც 
შეიცავს 
ნატურალური 
რეზინის ლატექსს 

 
მოარიდეთ ღია 
ცეცხლს 

 
ტენიანობის ზღვარი 

 
შეინახეთ მშრალ 
მდგომარეობაში 

 
მომხმარებლის 
რეკომენდირებული 
მაქსიმალური წონა 
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მატრასი/ლეიბი 
შეფუთვიდან 
ამოღებულ უნდა 
იყოს ყუთზე 
ამობეჭდილი 
გამოშვების 
თარიღიდან არა 
უგვიანეს 6 თვისა  

 
გაფრთხილებები და 
სიფრთხილის 
ნორმები   

 
Triman ლოგო 
სათანადო 
განკარგვისათვის, 
რელევანტურია 
მხოლოდ 
საფრანგეთისთვის. 

 

 
CE  მარკირება 
TEMPUR®-ის ბევრი პროდუქტი კლასიფიცირებულია, როგორც 1-ლი კლასის სამედიცინო 
მოწყობილობა, და ფლობს CE მარკირებას   MDR (EU) 2017/745-ის შესაბამისად. 
გთხოვთ, შეამოწმოთ პროდუქტის ეტიკეტი, რომელიც განთავსებულია ტექსტილის შალითის 
შიგნით, რათა იხილოთ, ფლობს თუ არა თქვენს მიერ შეძენილი პროდუქტი    CE მარკირებას.  
CE მარკირების მიზნობრივი გამოყენება მოიცავს მოზრდილებში წყლულების/ნაწოლების 
რისკის პრევენციას, ან შემცირებას. ეს ეფექტი მიიღება TEMPUR® ქაფ-მასალის წნევის 
გადანაწილების შედეგად. 
 CE მარკირებული პროდუქცია განკუთვნილია სახლში მკურნალობის დროს. მნიშვნელოვანია, 
რომ უმოძრაო მდგომარეობაში მყოფი მომხმარებლები მუდმივად იცვლიდნენ პოზიციას.   
CE მარკირებული TEMPUR® მატრასები/ლეიბები და თხელი ლეიბები/ტოპერები გამოიყენება 
150 კგ-მდე წონის მქონე პირებში.  
პროდუქტით გამოწვეული სერიოზული ინციდენტის შემთხვევაში, შეატყობინეთ 
მწარმოებელს და მომხმარებლის ქვეყანაში მოქმედ შესაბამის ორგანოს.     
მწარმოებლისათვის ინციდენტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისას გთხოვთ, ინციდენტზე 
ანგარიში საგარანტიო პირობებზე საჩივრის სახით წარადგინოთ სახელმძღვანელოს პუნქტში 
„საგარანტიო პირობები“ მოცემული ინსტრუქციების შესაბამისად.  

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ  გამოყენების დამატებითი ინსტრუქცია  
 

გაფრთხილებები და სიფრთხილის ნორმები 
შემდეგი სიმბოლოები და ტექსტი უნდა იქნას გამოყენებული შესაძლო საფრთხეზე და 
არასასურველ სიტუაციებზე ყურადღების გასამახვილებლად.  
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ წინამდებარე ინსტრუქციის დაუცველობამ შეიძლება 
მიგვიყვანოს ადამიანის კრიტიკულ დაშავებამდე, ან პროდუქტის დაზიანებამდე.   
 
 

 

 

 გაფრთხილება 

ყურადღება გაამახვილეთ ისეთ სიტუაციებსა და 
პრაქტიკულ გამოცდილებაზე, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს ადამიანის სიკვდილი, ან კრიტიკული 
დაშავება.   

 

 

ყურადღება 

ყურადღება გაამახვილეთ ისეთ სიტუაციებსა და 
პრაქტიკულ გამოცდილებაზე, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს ადამიანის საშუალო, ან მსუბუქი 
დაზიანება.  
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მნიშვნელოვანი 

ყურადღება გაამახვილეთ ისეთ სიტუაციებსა და 
პრაქტიკულ გამოცდილებაზე, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს  პროდუქტის, ან სხვა ქონების 
დაზიანება.     

 

 გაფრთხილება: არ დატოვოთ ჩვილები, პატარა ასაკის ბავშვები, ან მოხუცები 
უყურადღებოდ, თუ მათ დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ გადაბრუნება.   

 გაფრთხილება: მნიშვნელოვანია, რომ უმოძრაო მდგომარეობაში მყოფი 
მომხმარებლები მუდმივად იცვლიდნენ პოზიციას.   
 
უყურადღებობა იწვევს ხანძარს - აკრძალულია პროდუქტის გამოყენების დროს, ან  
საწოლში მოწევა.   

გაფრთხილება: ხანძრის საფრთხე: პროდუქტი მოარიდეთ ღია ცეცხლს.  
 

 ყურადღება: არ გამოიყენოთ დამატებით საწოლის დასაფენი ლეიბები  TEMPUR® -ის 
მატრასებზე  ან ტოპერებზე/თხელ ლეიბებზე, ვინაიდან ისინი ამცირებენ წნევის 
შემსუბუქების თვისებას. ოპტიმალური გადაწყვეტილების სახით ჩვენ გთავაზობთ ზეწარის 
პირდაპირ მატრასზე/ლეიბზე დაფენას.   

 ყურადღება: გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ  TEMPUR® ქაფ-მასალა უკეთესად 
ფუნქციონირებს მომხმარებლის ბუნებრივ სითბოზე რეაგირებისას, აქედან გამომდინარე 
ელექტრო ლეიბი და / ან ცხელი წყლით სავსე ბოთლების გამოყენება რეკომენდებული არ 
არის.  გათბობა, რომელსაც ელექტრო ლეიბი გამოყოფს,  დროებით ახდენს ტემპერატურის 
მგრძნობელობის  შენაცვლებას TEMPUR® ქაფ-მასალაში. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ 
მომხმარებელი მაინც აირჩევს ელექტრო ლეიბს, ჩვენ გთავაზობთ ცალკე ზეწარი 
გადააფაროთ პროდუქტსა და ელექტრო ლეიბს შორის და მოარიდოთ ის  TEMPUR® -ის ქაფ-
მასალასთან პირდაპირი შეხებისაგან.  

o მნიშვნელოვანი: ყოველთვის დაიცავით ელექტრო ლეიბის მიმწოდებლის 
გამოყენების ინსტრუქცია.  

o მნიშვნელოვანი: იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ წყლიან ბოთლს გამოიყენებთ, რომელიც 
ჟონავს და ასველებს, ალაქავებს, ან აზიანებს მატრასს, აღნიშნული შემთხვევაში, 
თქვენი საგარანტიო პირობა დაირღვევა. 

მნიშვნელოვანი 

• TEMPUR® მატრასების განთავსება უნდა ხდებოდეს ვენტილაციის მქონე ბაზაზე,  
მაგალითად: ზამბარებზე, ან ფიცრებზე, რათა თავიდან იქნეს აცილებული 
მატრასში/ლეიბში ტენიანობის დაგროვება.    

• არ გამოიყენოთ TEMPUR® ბალიში სველი თმის შემთხვევაში, ვინაიდან აღნიშნულით 
დააზიანებთ ქაფ-მასალას.   

• არ გადაკეცოთ, ან მოღუნოთ, ან დააწვეთ ძალით  TEMPUR® -ის პროდუქტს, რათა 
აღნიშნულმა მოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს  ქაფ-მასალის დაზიანება. 

• TEMPUR® ქაფ-მასალის გრანულებით შევსებული ბალიშებისთვის; შეანჯღრიეთ და 
ააფუმფულეთ ბალიში, რათა მისი შიგთავსი თანაბრად დაუბრუნდეს პირვანდელ 
სახეს გამოყენების შემდეგ. 

• არ გახსნათ, გაშალოთ TEMPUR® ლეიბის შალითა, როდესაც ცივა ვინაიდან არსებობს 
რისკი ქაფ-მასალის დაზიანების და დაბზარვის.  დააყოვნეთ გარკვეული დროის 
განმავლობაში, რათა TEMPUR® ქაფ-მასალა გათბეს გარემო ტემპერატურაზე. შემდეგ 
შეგიძლიათ უბრალოდ გაასწოროთ ხელით  ტექსტილის შალითები. 

• TEMPUR® მატრასის/ლეიბის გადასაფარებლები ყოვეთვის განათავსეთ 
მატრასზე/ლეიბზე ზემოდან.   
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• არ გადაკეცოთ, ან მოღუნოთ, ან დააწვეთ ძალით  TEMPUR® -ის პროდუქტს, რათა 
აღნიშნულმა მოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს  ქაფ- მასალის დაზიანება. 

• არ შეცვალოთ, ან არ მოახდინოთ პროდუქტის რესტავრაცია - აღნიშნულით 
გაგიუქმდებათ საგარანტიო პირობები. 

 
წმენდა და ტექნიკური უზრუნველყოფა 

• ტექსტილის უმეტესი შალითა შეიძლება მოიხსნას და გაირეცხოს. გთხოვთ, დაიცვათ 
წმენდის კონკრეტული ინსტრუქცია, რომელიც ტექსტილის შალითის შიგნით არის 
განთავსებული.   

• ტექსტილის სპეციალური შალითები, რომლებიც შეიცავს TEMPUR® ქაფ-მასალას, 
რომლის გარეცხვაც, ან ქიმიური გაწმენდვაც დაუშვებელია,  შეიძლება მარტივად იქნას 
მოცილებული განიავებით, ან ჯაგრისის გამოყენებით გაწმენდვით.  

• არ გირჩევთ მტვერსასრუტის გამოყენებას ტექსტილის გადასაფარებლებზე, რადგან 
ისინი შეიძლება დაზიანდეს. 

 
ტექსტილის შალითები TEMPUR® რეცხვადი მასალით:  

• დაშვებულია რეცხვა და შრობა, საშრობზე შრობა/თანაბრად გასწორებულ 
მდგომარეობაში შრობა. შეამოწმეთ პროდუქტის ეტიკეტი ტექსტილის შალითის შიგნით, 
რათა ნახოთ, შესაძლებელია თუ არა თქვენი შალითების რეცხვა. 

• მნიშვნელოვანი: TEMPUR® რეცხვადი მასალა არის მძიმე როდესაც სველია, გთხოვთ, 
დაიცვათ ქვემოთ მოცემული ინსტრუქციები ყურადღებით:   

შალითის სიგანე (სმ) სარეცხი მანქანა/საშრობი წარმადობა  

95 სმ-მდე 6 კგ 

105 სმ-მდე 7 კგ 

120 სმ-მდე 8 კგ 

120 სმ-ზე მეტი უნდა გაირეცხოს პროფესიონალურ 
სამრეცხაოში 

 

• მნიშვნელოვანი: შალითები უნდა იყოს სრულად მშრალი, სანამ გამოიყენებთ, ან 
შეინახავთ.   
რეკომენდაცია: აწონეთ შალითა გარეცხვამდე. გააშრეთ შალითა, სანამ არ დაუბრუნდება 
პირვანდელ გარეხვამდე არსებულ წონას. ამით თქვენ დარწმუნებული იქნებით, რომ 
თქვენი პროდუქტი სრულად მშრალია.   

 
TEMPUR® Down Luxe ბუმბულის ბალიში:  
მნიშვნელოვანი:  

• ამოიღეთ ქაფ-მასალის ტომარა  TEMPUR® ქაფ-მასალის გრანულებით ღინღლის 
შალითის გარეცხვამდე.     

• გამოიყენეთ უფერმენტო სარეცხი საშუალება ღინღლის/ბუმბულის შალითის 
გასარეცხად და გააშრეთ რამდენიმე საშრობი ბურთით (ან სუფთა ჩოგბურთის 
ბურთით), რათა თავიდან აიცილოთ ღინღლის/ბუმბულის ერთად თავმოყრა და 
უზრუნველყოთ ბოლომდე თანაბრად შრობა.  

• არ გამოიყენოთ ქსოვილის დამარბილებელი საშუალება ღინღლის/ბუმბულის 
შალითის რეცხვის შემთხვევაში. 

• ღინღლის/ბუმბულის შალითა გამოყენებამდე, ან შენახვამდე სრულად გაშრეს.       

• რეკომენდაცია: აწონეთ Down Luxe ბალიშის ღინღლის შალითა (ქაფის ტომრის 
გარეშე) გარეცხვამდე.  გააშრეთ შალითა, სანამ არ დაუბრუნდება პირვანდელ, 
გარეხვამდე არსებულ წონას. ამით თქვენ დარწმუნებული იქნებით, რომ თქვენი 
პროდუქტი სრულად მშრალია.   
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მნიშვნელოვანი 

• არ გარეცხოთ TEMPUR® ქაფ-მასალა.  

• გამონაკლისია TEMPUR® EasyClean ბალიში და TEMPUR® PureClean ბალიში, რომელიც 
შეიძლება გარეცხოთ (მიჰყევით პროდუქტის ეტიკეტზე მითითებულ სპეციფიკურ 
ინსტრუქციებს, რომელიც  ტექსტილის შალითის  შიგნით არის განთავსებული). 

• TEMPUR® ქაფ-მასალას არ ჩაუტაროთ ორთქლით წმენდა, ან ქიმიურად წმენდა   
 

მნიშვნელოვანი 

• TEMPUR® პროდუქცია რეგულარულად უნდა იქნას განიავებული, რათა მოხდეს 
ნესტის მოშორება.  

 

 ყურადღება: ტექსტილის შალითის გარეცხვის შემდეგ  დარწმუნდით, რომ 
ლეიბის/მატრასის შალითა გადაფარებულია მატრასის/ლეიბის გვერდზე დაბეჭდილი 
საორიენტაციო პირობების შესაბამისად.   TEMPUR® ქაფ-მასალა, რომელიც უზრუნველყოფს 
მაქსიმალურ კომფორტს და წნევის შემცირებას, არის მხოლოდ მატრასის ზედა მხარეს. 

 ყურადღება:   დასაჯდომი პროდუქტების ტექსტილის გადასაფარებლების ან ქაფ-
მასალის შრეების  მქონე ბალიშების შალითების გარეცხვის შემდეგ, გთხოვთ, 
გაითვალისწინოთ ქაფ-მასალის ორიენტაცია შალითის ხელახალი გაკეთებისას. TEMPUR® 
ქაფ-მასალა, რომელიც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ კომფორტს და წნევის შემცირებას, 
არის მხოლოდ პროდუქტის ზედა მხარეს. 
 
პროდუქტის ტექნიკური ინფორმაცია   

- TEMPUR® ზოგიერთ პროდუქციას ქვედამხარეს არა-სრიალა საფარი აქვს. აღნიშნული 
საფარი პროდუქტს სრიალისაგან იცავს.  

- TEMPUR® პროდუქცია  ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ზომებში. პროდუქტის წონა 
დამოკიდებულია მის ზომაზე. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია 
მოთხოვნისთანავე. 

- შემადგენელი მასალა – იხილეთ, პროდუქტის ეტიკეტი, რომელიც განთავსებულია 
ტექსტილის შალითის შიდა მხარეს.   

 
ლატექსი 
TEMPUR®-ის ზოგიერთი პროდუქტი დამზადებულია ქაფის ფენებისგან TEMPUR® ქაფ-
მასალით ზედა ნაწილში და ლაქტექსის შემცველობის წებოვანი მასალით ფენებს შორის. 
გთხოვთ, შეამოწმოთ პროდუქტის ეტიკეტი ტექსტილის საფარის შიგნით, რათა ნახოთ, 
შეიცავს თუ არა თქვენს მიერ შეძენილი პროდუქტი ლატექსის მასალას. 
TEMPUR® ქაფ-მასალა და ტექსტილის შალითა არ შეიცავს ლატექსს.   
 
სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტები   

 გაფრთხილება: ხანძრის რისკი: მოარიდეთ პროდუქტი ღია ცეცხლს  
 

TEMPUR® პროდუქტი სახანძრო უსაფრთხოება 

მატრასები, მატრასის დამცავები EN 597-1 (ტესტი სიგარეტით)  
 

მატრასები, მატრასის დამცავები 
(ცეცხლგამძლე ვარიანტები) 
 

BS 7177 Low hazard 
DS/EN 597-1 (ტესტი სიგარეტით) 
DS/EN 597-2 (ტესტი ასანთით) 
BS 5852 (Crib V) ქაფზე 

ბალიშები, მუთაქები და პროდუქტები 
პოზიციონირებისთვის 

EN/ISO 12952-1 (ტესტი სიგარეტით) 



GE_TEMPUR® გამოყენების ინსტრუქცია და გარანტია 2021 წლის სექტემბერი      

 

 

(ჩამოსხმული და გრანულირებული 
შემავსებელი) 

ბალიშები, მუთაქები და პროდუქტები 
პოზიციონირებისთვის, ჩამოსხმული  
(ცეცხლგამძლე ვარიანტები) 

BS7175 Low hazard  
EN/ISO 12952-1 (ტესტი სიგარეტით) 
EN/ISO 12952-2 (ტესტი ასანთით) 
BS 5852 (Crib V) ქაფზე 

ბალიშები, მუთაქები და პროდუქტები 
პოზიციონირებისთვის გრანულირებული 
შემავსებლით 
(ცეცხლგამძლე ვარიანტები) 

BS7175 Low hazard 
EN/ISO 12952-1 (ტესტი სიგარეტით) 
EN/ISO 12952-2 (ტესტი ასანთით)  
BS 5852 (source 2) ქაფზე 

ბუმბულის ბალიში Down Luxe 
(ცეცხლგამძლე ვარიანტები) 

BS 5852 (source 2) ქაფის ნამცეცებზე 
BS 5852 (source 2) ბუმბულზე 

 

მწარმოებელი 
 

 

Dan-Foam ApS 
ჰოლმელუნდ 43 
5560 აარუპ 
დანია 
*Dan-Foam ApS არის TEMPUR-Sealy 
International, Inc კომპანიის შვილობილი 
კომპანია 
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გარანტია 

TEMPUR® საგარანტიო პირობები 
წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს TEMPUR®-ის საგარანტიო პირობებსა და გამონაკლის 
შემთხვევებს მსოფლიო მასშტაბით  გაყიდული პროდუქციის თაობაზე   (გამონაკლისი 
ქვეყნები აშშ და კანადა).  

ვინ გვთავაზობს  TEMPUR® გარანტიას?   
TEMPUR®-ის მატრასების, ტოპერების და ბალიშების მწარმოებელი (გამონაკლისი აშშ და 
კანადა) არის Dan-Foam ApS, კომპანია, რომელიც დაფუძნებულია დანიაში კომპანიის 
სარეგისტრაციო ნომრით   DK-24209709. კომპანიის იურიდიული მისამართი:     Holmelund 43, 
5560 Aarup, Denmark („მწარმოებელი"). Dan-Foam ApS  არის TEMPUR-Sealy International, Inc -ის 
შვილობილი კომპანია. 

რას მოიცავს საგარანტიო პირობები? 
მწარმოებელი გარანტიას იძლევა მასზედ, რომ ყველა ახალი და ორიგინალური TEMPUR® 
პროდუქტი არის უდეფექტო გაუმართავი მუშაობის ან მასალების გამო მოქმედი საგარანტიო 
პერიოდისთვის (იხ. განყოფილება - რამდენი ხანი?)გარდა იმ შემთხვევისა, თუ პროდუქტი 
კონკრეტულ გამონაკლისს არ წარმოადგენს, ან ვრცელდება მასზე გარკვეული 
გამონაკლისები   (იხილეთ, პუნქტი - გამონაკლისები).    
TEMPUR® საგარანტიო პირობები ძალაშია მომხმარებლის მიერ შეძენილ პროდუქტზე 
მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში   (გამონაკლისი ქვეყნები აშშ და კანადა) მწარმოებლისგან, ან 
ავტორიზებული საცალო მოვაჭრის მიერ პირადი გამოყენებისთვის და არა ბიზნეს 
საქმიანობის კუთხით, ვაჭრობაში, ან პროფესიაში. ავტორიზებულ საცალო მოვაჭრეთა ნუსხა 
ხელმისაწვდომია  შემდეგ ვებ გვერდზე:   www.tempur.com 

რა პერიოდით? 
TEMPUR® საგარანტიო პირობები გრძელდება შესაბამისი პროდუქტის შეფუთვის შიგნით, ან 

შესაბამის შეფუთვაზე დაბეჭდილი, ან ქვემოთ განსაზღვრულის შესაბამისად, აღნიშნული 

ვადის ათვლა იწყება პროდუქტის შეძენის მომენტიდან (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

პროდუქტი დემონსტრირებულია, ან წარმოადგენს სადემონსტრაციო მოდელს, რა დროსაც 

საგარანტიო პირობები ძალაში შედის წარმოების თარიღიდან).  

საგარანტიო პერიოდი, მოცემულია საგარანტიო პირობების ცხრილში, თუმცა მწარმოებელი 

იძლევა რეკომენდაციას მასზედ, რომ უნდა შემოწმდეს საგარანტიო პირობები იმ 

ქვეყნისთვის, სადაც საწყის ეტაპზე იქნა აღნიშნული პროდუქტი შეძენილი, ვინაიდან 

შესაძლებელია გარკვეული სხვაობა არსებობდეს საგარანტიო პირობების ვადებს შორის. 

ამისთვის, ესტუმრეთ შემდეგ ვებ-გვერდს:  www.tempur.com 

პროდუქტი: ქაფ-მასალისგან 
დამზადებული   

პროდუქტის 
საგარანტიო 
პირობები  

რას ფარავს საგარანტიო პირობები? 

• TEMPUR® ყველა მატრასი/ლეიბი, 
გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 
სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული   

• TEMPUR® გადასაფარებლები North 
და  Promise საწოლის 
სისტემებისთვის   

10 წელი 

მატერიალური დეფექტები 
გაუმართაობის ან მასალების გამო, ან 
ცვლილებები, რომლებიც იწვევს 2 სმ-ზე 
მეტ ხილულ ჩაღრმავებას TEMPUR® 
მასალაში  

• TEMPUR® Original (15, 19, 20, 21, 25, 
Deluxe 17 (მხოლოდ მაშინ, როდესაც 
ხავერდის საფარია გამოყენებული), 

15  წელი  
შეზღუდული 
საგარანტიო 

მატერიალური დეფექტები 
გაუმართაობის ან მასალების გამო, ან 
ცვლილებები, რომლებიც იწვევს 2 სმ-ზე 

http://www.tempur.com/
http://www.tempur.com/
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Deluxe 22, Deluxe 27, Breeze 22, Breeze 
27) 

• TEMPUR® Cloud (19,21,25, Breeze 22, 
Breeze 27) 

• TEMPUR® Sensation (19,21,25, Deluxe 
22, Deluxe 27, Breeze 22, Breeze 27 

• TEMPUR® Topper 7 

• TEMPUR® Experience მატრასი/ლეიბი 

• TEMPUR® Relaxation Mattress 

პირობები  * 
(იხილეთ,ცხრილის 

ქვემოთ  
მოცემული 
შენიშვნა) 

მეტ ხილულ ჩაღრმავებას TEMPUR® 
მასალაში 

• TEMPUR® Topper 5 

• TEMPUR® Futon All Seasons™ 

• TEMPUR® Futon Deluxe (7სმ) 

5  წელი  

მატერიალური დეფექტები 
გაუმართაობის ან მასალების გამო, ან 
ცვლილებები, რომლებიც იწვევს 2 სმ-ზე 
მეტ ხილულ ჩაღრმავებას TEMPUR® 
მასალაში  

• TEMPUR® Topper Deluxe 3.5 

• TEMPUR® Topper 3.5 
3  წელი  

მატერიალური დეფექტები 
გაუმართაობის ან მასალების გამო, ან 
ცვლილებები, რომლებიც იწვევს 2 სმ-ზე 
მეტ ხილულ ჩაღრმავებას TEMPUR® 
მასალაში  

• TEMPUR® Futon Basic (6cm) 

• TEMPUR® Futon Simple (6cm) 
2  წელი  

მატერიალური დეფექტები 
გაუმართაობის ან მასალების გამო, ან 
ცვლილებები, რომლებიც იწვევს 2 სმ-ზე 
მეტ ხილულ ჩაღრმავებას TEMPUR® 
მასალაში  

• ყველა ჩამოსხმული TEMPUR® 
ბალიში, ქვესადები, სოლები და 
სახლის TEMPUR® სხვა ნივთები     

3  წელი  

მატერიალური დეფექტები 
გაუმართაობის ან მასალების გამო, ან 
ცვლილებები, რომლებიც იწვევს 2 სმ-ზე 
მეტ ხილულ ჩაღრმავებას TEMPUR® 
მასალაში  

• ყველაTEMPUR® ბალიში  TEMPUR® 
მატერიალური გრანულებით არის 
შევსებული:   
o Traditional Pillows/ტრადიციული 

ბალიშები 
o Comfort Pillows/კომფორტის 

ბალიშები 
o Ombracio Pillow/ომბრასიო 

ბალიში 
o Long Hug Pillow/გრძელი 

ჩახუტების ბალიში 
o Down Luxe Pillow/ღინღლის 

ლუქსის ბალიში 
 

3  წელი  

მატერიალური დეფექტები 
გაუმართაობის ან მასალების გამო 

• TEMPUR® ველოსიპედის ბალიში 

• TEMPUR® საძილე ნიღაბი 
2  წელი  

მატერიალური დეფექტები 
გაუმართაობის ან მასალების გამო, 

პროდუქტი: შალითები 
პროდუქტის 
საგარანტიო 
პირობები  

რას ფარავს საგარანტიო პირობები? 

• შალითები ყველა პროდუქტისთვის, 
თუ ქვემოთ სხვა რამ არ არის 
მითითებული 

2  წელი  

მატერიალური დეფექტები 
გაუმართაობის ან მასალების გამო, 
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• შალითა TEMPUR® Futon Simple -
სთვის 

1 წელი 
მატერიალური დეფექტები 
გაუმართაობის ან მასალების გამო, 

• ქვედა შალითა TEMPUR® Down Luxe 
ბალიში 

3 წელი 
მატერიალური დეფექტები 
გაუმართაობის ან მასალების გამო,. 

* თუ გაქვთ გონივრული პრეტენზია შეძენის დღიდან 5 წლის შემდეგ, მწარმოებელი 
მოგაწვდით შესაბამის ლეიბს, რომელიც ექვემდებარება თქვენს მიერ შესაცვლელი ლეიბის 
ფასის გარკვეული პროცენტის გადახდას**, იხილეთ ქვემოთ მოცემული პროცენტული 
ცხრილი: დამატებით ზოგიერთმა ქვეყანამ შეიძლება შემოგთავაზოთ 10 წლიანი გარანტია ამ 
პროდუქტებზე, ამიტომ გთხოვთ, დამატებითი დეტალებისთვის მიმართეთ თქვენს 
ადგილობრივ TEMPUR® მაღაზიას ან ვებგვერდს. 

წლები 0 - 5 – არაფერს არ იხდიან 

წელი 6 - იხდის მიმდინარე RRP-ს 
10% 

წელი 6 - იხდის მიმდინარე RRP-ს 
10% 

წელი 7 - იხდის მიმდინარე RRP-ს 
20% 

წელი 7 - იხდის მიმდინარე RRP-ს 
20% 

წელი 8 - იხდის მიმდინარე RRP-ს 
30% 

წელი 8 - იხდის მიმდინარე RRP-ს 
30% 

წელი 9 - იხდის მიმდინარე RRP-ს 
40% 

წელი 9 - იხდის მიმდინარე RRP-ს 
40% 

წელი 10 - იხდის მიმდინარე RRP-ს 
50% 

წელი 10 - იხდის მიმდინარე RRP-ს 
50% 

** შესაცვლელი ლეიბის ფასი დაექვემდებარება ფასს, რომელიც გამოქვეყნებულია 
მწარმოებლის RRP ფასების სიაში, რომელიც ძალაშია ქვეყანაში მოთხოვნის წარმოდგენის 
დროს. 
 
რას მოვიმოქმედებთ? 

იმ შემთხვევაში, თუ საფუძვლიანი საჩივარი გაკეთებულია TEMPUR® -ის საგარანტიო 
პირობების შესაბამისად, მწარმოებელი თავისი არჩევანით გთავაზობთ დეფექტური 
პროდუქტის აღდგენას, ან  პროდუქტის სათანადო  ახალი პროდუქტით უფასოდ ჩანაცვლებას.  

მწარმოებელი უკან დააბრუნებს დეფექტური პროდუქტის  მიწოდების გონივრულ თანხას 
პროდუქტის აღდგენის, ან ჩანაცვლებისთვის TEMPUR® -ის საგარანტიო პირობების 
შესაბამისად საჩივრის დასაკმაყოფილებლად და პროდუქტის დაბრუნება უნდა მოხდეს იმ 
ქვეყნის მისამართიდან, სადაც ავტორიზებულმა საცალო მოვაჭრემ შეიძინა აღნიშნული 
პროდუქტი.  აღდგენილი, ან ახალი პროდუქტის მიწოდება უნდა მოხდეს უფასოდ, 
მისამართზე იმავე ქვეყანაში, სადაც ავტორიზებულმა საცალო მოვაჭრემ მოახდინა 
პროდუქტის შესყიდვა. ყველა სხვა გარემოებაში, მიწოდების ხარჯები, რომლებიც 
დაკავშირებულია შეკეთებასთან, ან ჩანაცვლებასთან შემსყიდვლის პასუხისმგებლობის 
საგანს წარმოადგენს.    

ჩანაცვლების შემთხვევაში, მწარმოებელი უნდა შეეცადოს უზრუნველყოს პროდუქტის იმავე 
ხარისხის პროდუქტით ჩანაცვლება. თუმცა, იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტის კონკრეტული 
ხაზი შეწყდა და აღნიშნული ფორმით აღარ გამოდის, ან პროდუქტი სხვაგვარად არ არის 
ხელმისაწვდომი, მწარმოებელი იტოვებს უფლებას უზრუნველყოს პროდუქტის, დეფექტური 
პროდუქტის მსგავსი  პროდუქტით საკუთარი შეხედულებისამებრ ჩანაცვლება. 

TEMPUR®-ის  საგარანტიო პირობები ძალაში შედის ორიგინალი პროდუქტის შესყიდვის 
მომენტიდან    (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პროდუქტი დემონსტრირებულია, ან 
წარმოადგენს სადემონსტრაციო მოდელს, რა დროსაც საგარანტიო პირობები ძალაში შედის 
წარმოების თარიღიდან).  აღნიშნული პირობები არ ვრცელდება შეკეთებულ, ან 
ჩანაცვლებულ პროდუქტზე. აღნიშნულ გარემოებებში,  TEMPUR® -ის საგარანტიო პირობები 
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ძალაში რჩება წინასწარ დადგენილი პერიოდის დასრულებამდე შესყიდვის მომენტიდან, ან 
წარმოების თარიღის მომენტიდან საჭიროებისდა მიხედვით. 

 
გამონაკლისები 
TEMPUR® საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება იმ შემთხვევაში, თუ: 

• პროდუქტი შეძენილია, მეორადია, ან შესყიდულია სხვა ავტორიზებული საცალო 

მოვაჭრისაგან, ან პირდაპირ შემსყიდვლისაგან. ავტორიზებულ საცალო მოვაჭრეთა 

ნუსხა ხელმისაწვდომია  შემდეგ ვებ გვერდზე:   tempur.com.  

• საჩივრის წარდგენის პროცესის დროს  (პუნქტში  „როგორ ვახდენთ საჩივრის 

წარდგენას    TEMPUR® -ის საგარანტიო პირობების შესაბამისად?" დადგენილი) 

დარღვეულ იქნა TEMPUR® საგარანტიო პირობები. 

• პროდუქტი გამოყენებული და დამუშავებული იქნა გამოყენების ინსტრუქციის, 

გამოყენების ინსტრუქციაში აღწერილი გაწმენდისა და ტექნიკური  უზრუნველყოფის 

და  tempur.com  ვებ გვერდზე მითითებული პირობების დარღვევით.   

• TEMPUR® EASE ლეიბის დეფექტი გამოწვეულია პროდუქციის დროულად შეფუთვიდან 
ამოუღებლობის გამო (ინახებოდა ყუთში), რამაც გამოიწვია მასალის დახევა, ან 
პერმანენტული დეფორმაცია. TEMPUR® EASE შეკუმშული  ლეიბის გახსნა მოხდეს 
წარმოების თარიღიდან არაუგვიანეს 6 თვისა.   გთხოვთ, შეამოწმოთ ლეიბის ყუთზე 
განთავსებული  მოქმედების ვადა, TEMPUR® EASE შეკუმშული ლეიბის 
ჩამოსვლისთანავე.   

• TEMPUR® EASE -ის შალითაზე წარმოქმნილი ნაკეცები დროებითია და ქრება 72 საათის 

განმავლობაში, ან შალითის გარეცხვის შემდეგ. გთხოვთ, იხილოთ რეცხვის 

ინსტრუქცია, რომელიც შალითის შიდა მხარეს განთავსებულ ეტიკეტზეა 

მითითებული. 

• პროდუქტი განზრახ, ან დაუდევრობის შედეგად  იქნა დაზიანებული, გადაჭრილი, 

დამწვარი, წყლით იქნა დაზიანებული, ან ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ იქნა   

არასათანადოდ გამოყენებული.    

• დეფექტი წარმოიქმნა პროდუქტის დაკეცვის, გაწურვის, ან ცივ ტემპერატურაზე 

გარკვეული დროის განმავლობაში გაჩერების შედეგად, რამაც გამოიწვია მისი დახევა, 

ან მუდმივი დეფორმაცია.   

• TEMPUR® EASE ლეიბი დაზიანდა ხელახალი შეკუმშვის, ან გადახვევის შედეგად.   

• პროდუქტი დასველდა, ან გაჟღენთილ იქნა მწარმოებლის საპირისპირო 

რეკომენდაციების მიუხედავად.    

• პროდუქტი დალაქავებულია, დაბინძურებულია და/ან სხვაგვარად არის არაჰიგიენურ 

მდგომარეობაში.   

• პროდუქტი შეცვლილი, ან რესტავრირებულია მწარმოებლის წინასწარი თანხმობის 

გარეშე.    

• დეფექტი გამოვლინდა წინასწარ დადგენილი ცვეთის შედეგად.   

• TEMPUR® EASE პროდუქტის შალითის ელვა დეფექტურია, რაც არ ფიქსირდებოდა 

პროდუქტის მიღების მომენტში.    

• მატრასების/ლეიბების შემთხვევაში   (CE მარკირებული პროდუქციის ფარგლებში), 

დეფექტი, ან ცვლილება პროდუქტში მხოლოდ მცირედით განსხვავდება ნორმალური 

მდგომარეობიდან, ან აღნიშნული ცვლილება ნორმალურად არის მიჩნეული და არ 

ახდენს გავლენას პროდუქტის წნევის გადანაწილების თვისებებზე.   

•   
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როგორ უნდა განაცხადოთ პრეტენზია TEMPUR® გარანტიით? 
TEMPUR® გარანტიით პრეტენზიის განცხადებისთვის უნდა: 

• დაუკავშირდით ავტორიზებულ ცალობით მოვაჭრეს, საიდანაც შეიძინეთ პროდუქტი 
(„გამყიდველი“). თუ გამყიდველი ან აღარ არის ბიზნესში ან აღარ არის TEMPUR®-ის 
ავტორიზებული ცალობით მოვაჭრე, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მწარმოებელს. 

• წარადგინეთ ორიგინალი ინვოისი ან გაყიდვის ქვითარი, როგორც ყიდვის 
დამადასტურებელი საბუთი. 

• დაუბრუნეთ პროდუქტი გამყიდველს ან მწარმოებელს (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
მწარმოებელი მოითხოვს პროდუქტს). თუ მწარმოებელი დაადგენს, რომ პრეტენზია 
ძალაშია ამ TEMPUR® გარანტიის პირობების შესაბამისად, თქვენ დაგიბრუნდებათ 
მიტანის გონივრული ხარჯები დეფექტური პროდუქტის დაბრუნებისთვის მანამ, 
სანამ პროდუქტი დაბრუნდება იმავე ქვეყნის მისამართიდან, სადაც გამყიდველია. 

 
ჩვენი პასუხისმგებლობა თქვენს მიმართ 

TEMPUR® საგარანტიო პირობების თანახმად მწარმოებლის პასუხისმგებლობა 
შემოიფარგლება პროდუქტის აღდგენის და/ან ჩანაცვლების ხარჯით. შესაბამისად, 
მწარმოებელი არ იქნება პასუხისმგებელი სხვა ზარალზე, დანაკარგზე და დაზიანებაზე, 
რომელიც წარმოიშვა პროდუქტის შესყიდვით, ფლობით, გაყიდვით, ან გამოყენებით.  თუმცა, 
მწარმოებელი არ გამორიცხავს, ან არ აწესებს, რაიმე ტიპის შეზღუდვებს საკუთარ 
პასუხისმგებლობაზე ადამიანის მსხვერპლზე, ან დაშავებაზე, რაც შეიძლება გამოწვეული 
იქნას მისივე დაუდევრობით,  თაღლითობით, ან თაღლითური გზით მოპოვებული 
საშუალებებით.  პროდუქცია იყიდება მხოლოდ შინაური და პირადი გამოყენებისთვის.  
მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მოგების დანაკარგზე, წარუმატებელ ბიზნეს-
საქმიანობაზე, საქმის შეწყვეტაზე, ან სარგებლის მიღების შანსის ხელიდან გაშვებაზე. 

თქვენი კანონიერი უფლებები 

TEMPUR® -ის საგარანტიო პირობები  არ ახდენს გავლენას მომხმარებლის კანონიერ 
უფლებებზე შესაბამისი კანონის თანახმად, არამედ პირიქით მიზნად, ისახავს 
მომხმარებლის უფლებების სრულყოფას საჭიროების მიხედვით.    

 
 


