UPOZORNENIE PRE VEĽKÉ HRAČKY
Kúpili ste si veľkú hračku, pri ktorej je potrebná montáž?
Venujte prosím pozornosť nasledovnému upozorneniu.
Značka Janod, dlhoročný tradičný výrobca, má vo svojom portfóliu veľké množstvo hračiek, ktoré
sa dodávajú z prepravných a bezpečnostných dôvodov v rozloženom stave. Takéto hračky v sebe
obsahujú obrazový návod s popisom jednotlivých dielov a postupom pri skladaní. Hračky majú vo
väčšine prípadov priložené aj montovacie kľúče, ktorými je potrebné uchytit šróbiky a skrutky.
Pokiaľ povaha hračky vyžaduje baterky, nebývajú súčasťou balenia.
Jedná sa zväčša o:
●
●
●
●
●
●
●
●

drevené kuchynky a dielničky,
odrážadlá,
rôzne hracie a kozmetické stolíky,
vozíky na tlačenie a chodítka,
veľké motorické hračky,
hojdacie koníky,
domčeky pre bábiky a garáže
magnetické tabule.

Hračky v rozloženom stave obsahujú zväčša veľa menších či väčších drevených dielov, sady
skrutiek a šróbikov, montovacie kľúče, kolieska a iné dieliky, ktoré sa kompletizujú vo výrobe
MANUÁLNE. Vzhľadom na túto skutočnosť môže prísť k zlyhaniu ľudského faktora, kedy môže
chýbať dielik, sada šróbov alebo čokoľvek iné, čo zabráni poskladaniu hračky práve v danom
momente, keď sa do toho pustíte.
Keďže sa veľké hračky často dávajú ako darček k narodeninám, darček k Vianociam alebo iným
významným príležitostiam, radi by sme preventívne predchádzali nepríjemnému prekvapeniu z
toho, že sa pri nádhernej príležitosti nedá hračka poskladať. Samozrejme, ak sa takáto situácia
vyskytne (aj keď sa vyskytujú iba výnimočne), vieme si predstaviť to sklamanie na
detskej tváričke plnej očakávania z nádherného darčeka.
Preto srdečne ODPORÚČAME našim milým zákazníkom skontrolovať si zoznam dielov pred
takouto vzácnou príležitosťou alebo ideálne hračku pred takou príležitosťou už poskladať, aby
bolo možné v prípade chýbajúceho dielu alebo závady toto promptne vyriešiť a umožniť dieťatku
nádherný zážitok z veľkého prekvapenia.
Ďalšia možnosť pre spôsob prevzatia tovaru osobným odberom na predajni je služba MONTÁŽ
VEĽKÝCH HRAČIEK, kedy všetko potrebné zabezpečíme my.
Prajeme vám nádherné zážitky a veľa prehraných hodín s hračkou Janod, ktorú ste pre vaše deti
vybrali. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o pekné fotky, ako sa detičky s nimi hrajú.
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