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Toode produktų naudojimas ir sandėliavimas
Plieno lakštai atvežti į statybos aikštelę turi būti sudėti ant padėklų, kurie būtų nuo žemės ne mažiau
kaip 200 mm, taip pat ne rečiau kaip kas metrą reikia po plieno lakštais sudėti medines lentas. Plieno
lakštus rekomenduojama transportuoti automobiliu, kuriame yra galimybė iškrauti lakštus su kranu.
Paprastai lapai jau gamykloje yra supakuoti į vieną pakuotę, kurią lengva pakrauti ir iškrauti su kranu ir
specialiu rėmu. Jei plieno lakštų iškrauti su kranu nėra galimybės, tuomet reikia juos iškelti po vieną.
Kraunant lapus griežtai draudžiama juos tempti, nes taip gali deformuotis lakštas, bei būti pažeistas
apatinis apsauginis sluoksnis. Ploni lakštai gali lengvai deformuotis, todėl su jais reikia elgtis ypač
atsargiai. Lapų negalima kelti laikant tik iš galų, būtina juos prilaikyti iš šonų. Jei lakšto paviršius
pažeidžiamas, pažeistą vietą reikia užpurkšti specialiais dažais. Cinkuotos skardos gaminių lauko
sąlygomis negalima laikyti tankiame įpakavime. Lakštus reikia saugoti nuo tiesioginių kritulių ir vengti
vandens ir drėgmės atsiradimo tarp lakštų. Dažytus ar plastikinius dangos lakštus galima laikyti
supakuotus ne ilgiau, kaip dvi savaites. Laikant ilgiau reikia laikytis cinkuotos skardos laikymo taisyklių.

Pasiruošimas montavimui
Prieš pradedant montavimo darbus, reikia gerai susipažinti su montavimo instrukcija.

Prekių priėmimas
Priimant prekes, svarbu patikrinti ar visos prekės užsakyme ir važtaraštyje sutampa su realiais kiekiais.
Pastebėjus galimus pažeidimus ar trūkumus, būtina apie tai pranešti pardavėjui ir pažymėti važtaraštyje.
Prekių su defektais naudoti negalima. Skiriama 14 dienų pretenzijoms - prekių kiekiui ir kokybei, nuo tos
dienos, kai pirkėjas pasiima prekes. Garantijas galima gauti, kai prekės yra užsakomos UAB „TOODE“
atstovybėse. Už transportavimo metu padarytus pažeidimus atsakingi transportuotojai. UAB „TOODE“
neatsako už prekių sugadinimą montuojant ne pagal instrukciją.
Daiktų keitimas ir grąžinimas
LR Civilinis kodeksas 6.362 straipsnis.
1. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto daiktų perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra
nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje
analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant
daiktus susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
2. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, tai pirkėjas turi teisę per šio straipsnio 1 dalyje
nustatytą terminą grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Pardavėjas turi grąžinti
pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto
grąžinimo dienos.
3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti,
išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus,
patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo.
4. Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarka, taip pat nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas nustatyti
Mažmeninės prekybos taisyklėse.

