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   MAGYAR • XXXXXX

BEMUTATÁS
A Gymnastic Ball PVC-ből készült labda, mely az egész testet erősíti és fokozza az izomtónust. Fejleszti az egyensúlyérzéket 
és a koordinációt, a hátizmok nyújtására és izomerősítésre szolgáló gyakorlatok végzésére fejlesztették ki.

           FIGYELMEZTETÉS : FIGYELMEZTETÉS : 

KERESKEDELMI GARANCIA :

     Русский язык • xxxxxxx

elkezdenŽ  edzŽ sprogramj‡ t, kŽ rdezze meg 
Ez kŸ lš nš sen fontos, ha š n elmœ lt 35 Ž ves, ha voltak
egŽ szsŽ ggel kapcsolatos problŽ m‡ i, vagy ha tš bb Ž ve nem sportol.
Minden utas’ t‡ st olvasson el haszn‡ lat e

DOMYOS a v‡ s‡ rl‡ s napj‡ t— l sz‡ m’ tott 2 Ž ven keresztŸ l a
rendes haszn‡ lat kš rŸ lmŽ nyei kš zš tt garanci‡ t v‡ llal erre a
termŽ kre. A v‡ s‡ rl‡ s napj‡ t a sz‡ mla d‡ tuma igazolja.
DOMYOS ennek a garanciav‡ llal‡ snak a keretŽ ben csak a
termŽ k cserŽ jŽ re vagy jav’ t‡ s‡ ra kš teles, DOMYOS
bel‡ t‡ sa szerint dš nt.

Minden termŽ ket, melyre a garanci‡ t Ž rvŽ nyes’ tik, bŽ rmentes’ tett
kŸ ldemŽ nyben, a v‡ s‡ rl‡ s tŽ nyŽ t igazol—  iratokkal
egyŸ tt kell a DOMYOS ‡ ltal elismert szervizbe eljuttatni. 

A garancia nem vonatkozik az al‡ bbi esetekre:
- Sz‡ ll’ t‡ si sŽ rŸ lŽ sek
- Rossz vagy helytelen haszn‡ lat
- A DOMYOS ‡ ltal el nem ismert szervizben 

vŽ gzett jav’ t‡ sok
- A sz— ban forg—  termŽ k kereskedelmi cŽ lœ  

felhaszn‡ l‡ sa.

Ez a kereskedelmi garancia nem z‡ rja ki az egyes orsz‡ gokban Ž s
/ vagy rŽ gi— kban elÎ ’ rt tš rvŽ nyes garancia-feltŽ telek alkalmaz‡ s‡ t.
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