


Super Ball pune la dispoziție gratuit Kit-ul de retur. Acesta se va folosi obligatoriu
pentru returul în condiții optime a produselor fabricate de către Super Ball SRL.
OBLIGAȚIA CUMPĂRĂTORULUI este de a proteja i de a preg ti produsul pentru transportș  ă .
Utilizarea KIT-ului de transport este descris  am nun it n paginile prezentului Ghid.ă ă ț î

ATENȚIE!!!
1. Prima care se aplică este .folia de plastic

2. A doua se aplică husa textilă. 

1. După sesizarea făcută,
veți primi cutia cu KIT-ul
de transport.

2. KIT-ul de transport conține:
- o bucată folie de plastic
- husă textilă

3. Mai aveți nevoie de:
- foarfecă
- o rolă de scotch

ATENȚIE!!!
URMAȚI PAȘII DE ÎMPACHETARE A PRODUSULUI EXACT ÎN ORDINEA DESCRISĂ,
PENTRU A PREVENI DETERIORAREA PRODUSULUI CE URMEAZĂ A FI RETURNAT!

Se percep despăgubiri pentru deteriorările  suferite de produs pe 
durata transportului, dacă acesta nu a fost ambalat conform 

instrucțiunilor din prezentul ghid.



2. Introduceți salteaua în folia de plastic. Aceasta protejeaza împotriva umidității și a prafului.

1. Așezați salteaua ce urmează a fi returnată pe o suprafață plană.



4. Folia de plastic este astfel tăiată încât să fie mai mare decât salteaua.

3. Asigurați-vă că toată salteaua a intrat in folia de plastic.



6. Sigilați folia de plastic cu ajutorul unei benzi adezive. NU FOLOSIȚI BANDĂ ADEZIVĂ DE HÂRTIE.

5. Petreceți cele 2 capete ale foliei de plastic.



8. Lipiți cu atenție capetele foliei. Folosiți foarfeca pentru a tăia banda adezivă.

7. Etanșați foarte bine capetele foliei de plastic, pe toată lungimea.



10  . Închideți cu grijă fermoarul până la capat.

9.   Introduceți salteaua în husa textilă.



12. Se aplică bandă adezivă la capete. acum salteaua este pregătită pentru retur.

11. Acum salteaua este pregătită pentru transport. Adițional, salteaua se poate îndoi,
ușurând astfel manipularea și transportul.
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