Ципеле, платформе и Flexbar шипке за Iowa Brace шину
Наш циљ је да постигнемо највиши степен услуге према свим нашим партнерима за
дистрибуцију.Ако је роба коју сте добили оштећена или није онаква какву сте наручили,
молимо Вас да контактирате продавача ортозе од кога сте купили шину, а он ће директно
сарађивати са Clubfoot Solutions ради замене оштећеног производа.Clubfoot Solutions продаје
Iowa Brace шину искључиво нашим партнерима за дистрибуцију, продавачима ортоза и
здравственим установама. Iowa Brace шину Clubfoot Solutions не продаје директно купцима.
Због потребе да се осигура да величина Iowa Brace шине одговара детету, ниже су
наведени, у сагласности са одговарајућим законима, услови које покрива гаранција.
Покварена ципела (током 6 месеци ношења)
Бесплатна замена ципела ће бити омогућена уколико постоји фабричка грешка или уколико
било који део ципеле буде оштећен за време нормалне употребе.
Покварена ципела (након 6 месеци употребе)
Ако се ципела поквари или оштети за време нормалне употребе, а користи се више од 6
месеци, онда захтевамо да се стопало поново измери да бисмо били сигурни да тренутна
величина још увек одговара детету. Уколико тренутна величина још увек одговара детету,
биће обезбеђена бесплатна замена.
Покварена Iowa Flexbar шипка или Iowa платформа
Биће омогућена бесплатна замена уколико је flexbar шипка или било који њен део покварен
или оштећен током нормалне употребе у складу са овим упутством. Напомена: производ је
намењен за употребу само током спавања. Ходање у АФО ортози може да оштети flexbar
шипку и поквари отвор за закључавање.
Неодговарајућа величина
Молимо Вас да обавестите свог продавача ортозе у року од 7 дана од куповине. Под
условом да се производ врати неоштећен, онда може да се обави бесплатна замена
исправне величине. Clubfoot Solutions неће обављати замену неодговарајуће величине.
Неодговарајући производ
Уколико сте незадовољни и захтевате поврат новца за Iowa Brace шину, морате да
сарађујете са својим продавачем ортозе. Clubfoot Solutions неће обављати замену
неодговарајућег производа за купце.
Изузеци
Ова гаранција не важи ако је производ преправљан или промењен на било који начин, или
се њиме није руковало према овим упутствима и корисничком упутству за Iowa Brace шину.
Iowa АФО ортозе су само за употребу са AFO Iowa Flexbar шипкама, а Iowa Flexbar шипке и
платформе су само за употребу са Iowa АФО ортозама.
Молимо Вас да контактирате свог продавача ортоза или Clubfoot Solutions ако дође до
проблема који нису наведени у овој гаранцији. Нетипични случајеви ће се решавати
појединачно.

