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Değerl� müşter�m�z,

Almış olduğunuz bu ürünün, doğru ve amaca uygun kullanımını sağlayarak s�ze en �y� ver�m� sunmasını �st�yoruz.

1- Aldığınız ürünü satış noktamızıda ve/veya adres tesl�matında kol�s�nden çıkararak ve parçaları �le b�rl�kte tek tek kontrol 
ederek EKSİKSİZ ve HASARSIZ TESLİM ALINIZ.

2- Eks�ks�z ve hasarsız tesl�m aldığınız ürüne a�t Kullanım Kılavuzu ve Garant� Belges�'n� Yetk�l� Satıcı'ya ONAYLATINIZ.

3- Bu kılavuzun tamamını ürünümüzü monte ett�rmeden önce d�kkatle okumanızı ve b�r başvuru kaynağı olarak saklamanızı 
önemle r�ca ed�yoruz.

4- Yetk�l� Serv�s'� montaj �ç�n gerekl� altyapı hazırlığını tamamladıktan sonra çağırınız.

5- Montaj, bakım ve onarım �ç�n serv�s �ht�yacınız olduğu takd�rde;

• Satıcımızdan oturduğunuz bölgeye bakan Yetk�l� Serv�s'�n telefonunu �stey�n�z.

• Satıcımızın olmadığı yerlerde, kılavuz �ç�ndek� telefonlardan gerekl� b�lg�y� alab�l�rs�n�z.

• H�zmet �ç�n gelen tekn�syene, 'V�trA - Artema Yetk�l� Serv�s� Personel Kartı'nı sorunuz. Personel kartı olmayanları kes�nl�kle 
kabul etmey�n�z.

• İșlem sonunda tekn�syen, detaylı ve doğru olarak, 'H�zmet Formu'nu yazmak, s�ze �mzalatmak ve b�r kopyasını s�ze vermek 
zorundadır. Lütfen 'H�zmet Formu'nu saklayınız.

• Yetk�l� Serv�sler�n bazıları zaman �ç�nde �ptal ed�lm�ș olab�l�r. En doğru adres�, sürekl� güncellenen www.v�tra.com.tr 
S�tem�zden ve / veya 0850 311 70 70 numaralı danıșma hatlarımızdan öğreneb�l�rs�n�z.

• Özel serv�s adı altında çalıșan ve Yetk�l� Serv�s olmayan k�ș�ler�n tesp�t� �ç�n yukarıdak� maddeler büyük önem tașır. Bunlara 
d�kkat ed�n�z.

6- Satıcımız ve Yetk�l� Serv�s�m�z s�z�n �stek ve ş�kayet�n�z� g�deremed�ğ� takd�rde, kılavuz �ç�ndek� �let�ş�m araçlarına 
müracaat ed�n�z.

Saygılarımızla,

ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

V�trA Akr�l�k Duș Tekneler�'n�n üret�m�nde ana malzeme olarak en yüksek kal�tede pol�met�lmetakr�lat, yan� 'akr�l�k' kullanılıyor. 
Așınma d�renc� yüksek olan akr�l�k, kolay tem�zleneb�ld�ğ� ve m�krop barındırmadığı �ç�n terc�h ed�l�yor.

Akr�l�k �nsan doğasına en uygun malzemelerden b�r�s� olarak b�l�n�yor. Esnek b�r yapıya sah�p olan akr�l�k, darbelere karșı 
dayanıklılığını koruyor, deforme olmuyor. Yüzeyde olușab�len en ufak b�r ç�z�k, pol�saj uygulaması �le kolayca yok ed�leb�l�yor. Akr�l�k 
ürünler renk hücreler�n�n homojen dağılımı sayes�nde parlaklığını asla y�t�rm�yor, yıllar geçse de �lk günkü görünümünü koruyab�l�yor.

V�trA Akr�l�k Duș Tekneler�'n�n üret�m�nde kullanılan akr�l�k plaklar EN 263 Akr�l�k Plakalar standartlarını karșılayan ve akr�l�k malzeme 
üret�m�nde önde gelen Luc�te Internat�onal (ICI)'dan tem�n ed�l�yor. TÜBİTAK tarafından gerçekleșt�r�len on yıllık yașlandırma test� �le 
akr�l�k plakaların yıpranmaya ve așınmaya karșı dayanıklılığı güvence altına alınmıș oluyor.

TSEK - DIN 249 - GOSS Akr�l�k Duș tekneler� standartlarına uygun üret�len V�trA Duș Tekneler�, ayrıca ayak setler�nde TS 301-DIN 
2440 standartlarını, s�fonlarında �se EN 274 standartlarını sağlıyor.

T.C. Gümrük ve T�caret Bakanlığı 'Sanay� Mallarının Satıș Sonrası H�zmetler� Hakkında Tebl�ğ'�nde yayınladığı șek�lde kullanım 
ömrü 10 yıldır.

NAKLİYE ve TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Ürünler ambalaj üzer�nde bulunan tașıma ve koruma �șaretler�ne uygun b�r șek�lde tașınmalı ve yerleșt�r�lmel�d�r.

2- Sandık veya karton ambalaj �le sevk ed�len ürünler�n forkl�ft �le tașınması esnasında palet uygulamasından faydalanılmalıdır.

3- Ürünler�n depolanması ve korunması esnasında kırılmaları önlemek amacı �le ambalajlar �șaret yönünde ve üst üste 
gelmeyecek șek�lde yerleșt�r�lmel�d�r.

4- Katlara tașınması amacı �le açılan ambalaj �ç�nde bulunan ürün parçaları, kontrol ed�lerek ve korunaklı b�r șek�lde tașınmalıdır.

5- Ürün üzer�nde bulunan koruyucu film tabakası tașıma, montaj �șlem� ve tad�lat �șlem� b�tmeden çıkarılmamalıdır.

• V�trA Akr�l�k Duş Tekneler� satın alındıkları tar�hten �t�baren 2 yıl garant�l�d�r.

• ‘2 Yıl Garant�’ uygulamasından yararlanab�lmen�z �ç�n Garant� Belges�’n� Duş Teknes�n� satın aldığınız 
İntema mağazası veya İntema Yetk�l� Satıcısı’na ya da duş teknen�z� monte eden V�trA-Artema Yetk�l� 
Serv�s�’ne onaylatınız.

• Herhang� b�r sorun �le karşılaştığınızda s�ze en yakın V�trA-Artema Yetk�l� Serv�s� �le temasa geç�n�z.



DUŞ TEKNESİ MONTAJ UYGULAMALARI

Panell� Duş Teknes� Montajı
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Flat ve Bedensel Engell� Duş Teknes� Montajı
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Montaj Elemanları

Flat Duş Tekneler� İç�n Profil Ayak Montajı

• Yen� Profil ayak set�nde boru ayak ve onun ba¤lant parças olan boru pabuç b�r profil
ayak ve destek m�l�nden olumaktad r.

Ayak Yerleş�m�
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Monoblok Duş Teknes� Montajı

Sıfır Zem�n Duş Teknes� Montajı
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Monoflat duş teknes� montaj adımları (R�j�d boruyla)

D�kkat Ed�lecek Noktalar

• Duș teknes� �le �lg�l� tekn�k ölçüler, ürünün ‘Tekn�k B�lg�ler Föyü’nde yer almaktadır.

• Montaj önces�nde duș teknes�n�n konulacağı zem�n�n teraz�de, duvar köșeler�n�n 90° olduğu kontrol ed�lmel�d�r.

• Monoflat Duș Tekneler�’n�n, duvar karoları döșend�kten ve banyodak� �nșaat faal�yetler� b�tt�kten sonra monte ed�lmes�n� öner�r�z.

• Folyonun tamamı ancak duș teknes� montajı b�t�r�l�p, banyodak� tad�lat b�tt�kten sonra çıkartılmalıdır.

• Sıcak Soğuk su tes�satı hazırlanmıș olmalıdır.



Monoflat duş teknes� montaj adımları (Fleks� boruyla)
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D�kkat Ed�lecek Noktalar

• Duș teknes� �le �lg�l� tekn�k ölçüler, ürünün ‘Tekn�k B�lg�ler Föyü’nde yer almaktadır.

• Montaj önces�nde duș teknes�n�n konulacağı zem�n�n teraz�de, duvar köșeler�n�n 90° olduğu kontrol ed�lmel�d�r.

• Monoflat Duș Tekneler�’n�n, duvar karoları döșend�kten ve banyodak� �nșaat faal�yetler� b�tt�kten sonra monte ed�lmes�n� öner�r�z.

• Folyonun tamamı ancak duș teknes� montajı b�t�r�l�p, banyodak� tad�lat b�tt�kten sonra çıkartılmalıdır.

• Sıcak Soğuk su tes�satı hazırlanmıș olmalıdır.



DUŞ TEKNELERİNİN BAKIMI
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR!

KARŞILAŞABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERİ

Akr�l�k Duş Tekneler�n�n Tem�zl�ğ�

Duş Teknes� S�fon Anahtarı Kullanımı
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GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR

Nakl�ye, Depolama

1- Ürünler�n tesl�matı sonrasında yapılacak nakl�ye ve tașımalar esnasında ürünler�n yüzey�nde olușan deformasyonlar ya da darbe 
sonucu olușab�lecek kırılmalar,

2- İnșaat alanında uzun süre korumasız kalan ürünler�n yüzeyler�nde olușan deformasyon ve kırılmalar,

3- Ürünler�n depolanması ve kullanımı sırasında ortamdak� su ve/veya rutubetten etk�lenerek ürüne zarar ver�lmes�,

4- Ürünler�n depolanması sırasında, üst üste konularak b�rb�r�ne zarar ver�lmes�,

garant� kapsamı dıșında �șlem görecekt�r.

Montaj
1- Yetk�s�z k�ș�lerce yapılan hatalı montaj, bakım, onarım ve demontajı neden� �le olușan arızalar,

2- Tekn�k föylerde bel�rt�len altyapı ölçüler� dıșında yapılan sıcak-soğuk su, p�s su g�der tes�satı, duvar ve yer gönyes�zl�ğ� neden�yle 
ürünün montajını etk�leyen faktörler�n olușması,

3- Tes�sattak� küçük part�küller (taș, kum, çakıl vb.) ve k�reçlenmeden olușan yüzey deformasyonu ve arızalar,

Kullanım, Tem�zl�k ve Bakım
1- Kullanım Kılavuzu'nda bel�rt�len kullanım fonks�yonları dıșındak� uygulamalar neden�yle yüzeyde, deformasyonlar ve arızalar,

2- As�t �çer�kl� tem�zleme maddeler� ve așındırıcı toz �çeren tem�zl�k malzemeler� �le s�l�nen ürünler�n yüzey�nde olușan deformasyon ve 
matlıklar,

3- Sert tem�zleme maddeler� (tel sünger, sertleșt�r�lm�ș sünger vb.) �le s�l�nen ürünler�n yüzey�nde olușan deformasyon ve matlıklar,

4- Kab�nler�n desenl� camlarının su dıșında bașka b�r tem�zleme malzemes�yle s�lme sonucunda olușacak desen bozulması,

5- Banyo mekanı �ç�nde yapılacak tad�latlar esnasında kaynak elektrod kıvılcımları, yanıcı maddeler ve s�garanın ürün yüzey�nde 
olușturduğu deformasyonlar,

6- Or�j�nal yedek parça dıșında kullanılan parçalardan olușan arızalar,

7- Ürünün garant� süres� dah�l�nde olduğunu gösteren onaylı belges�n�n veya faturasının beyan ed�lmemes�,

garant� kapsamı dıșında �șlem görecekt�r.

Akr�l�k Ürünler�n Sökülmes� ve Bertaraf ed�lmes�
1- Garant� dah�l� arızalar dışındak� ürün sökümler� ve sökülen ürünler�n bertarafı müşter�ler�m�z�n sorumluluğundadır.

2- Sökülen akr�l�k ürünler HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ çerçeves�nde 

değerlend�r�lerek bertaraf �ç�n �lçe beled�yes� �le temasa geç�lmel�d�r.

3- Sökülen V�trA ürünler�n�n fabr�kamıza sevk� sağlanması hal�nde bertarafı tarafımızdan ücrets�z olarak gerçekleşt�r�lecekt�r.

garant� kapsamı dıșında �șlem görecekt�r.



S-5900601
K-5900601

GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİ BELGESİ

(0212) 350 80 00 / (0212) 371 74 32

20 İş günü

Akrilik Duş Tekneleri

VitrA

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No.7 Kat:5
34394 Levent / İstanbul / Türkiye

:

: ...................................................................

: ...................................................................

: ...................................................................

: 

www.vitra.com.tr

Üretici ve Tedarikçi Firmanın

Ünvanı

Merkez adresi

Telefonu / Fax.

İnternet

Firma Yetkilisinin

İmzası Kaşesi

Malın

Cinsi

Markası

Modeli

Bandrol ve Seri no

Teslim tarihi ve Yeri

Kullanım Ömrü

Garanti süresi

Azami tamir süresi

Satıcı Firmanın

Ünvanı

Adresi

Telefonu / Fax.

Fatura Tarihi ve No

Tarih İmza - Kaşe

SERVİS ve MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Adres 

Danışma Hattı

: ...................................................................

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

: 10 Yıl

: Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No.7 Kat:5

  34394 Levent / İstanbul / Türkiye 

: 0 850 311 70 70 

BU BELGEYİ SAKLAYIN

2 Yıl

.....................................................................

c-Ücretsiz onarılmasını isteme, 

8. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumda , tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

6. Garanti kapsamı dışında olan hususlar madde 3  "Garanti Kapsamı Dışında Kalan Hususlar" başlığı altında verilmiştir.

• Ver�len garant�, ürün kullanım kılavuzunda yeralan hususlara uyulduğu ve garant� şartlarında bel�rt�len, müşter�ye düşen 
görev ve   sorumluluklar eks�ks�z yer�ne get�r�ld�ğ� sürece geçerl�d�r.

• Arızanın g�der�lmes� konusunda uygulanacak yöntem�n bel�rlenmes�,değ�şt�r�lecek parçaların seç�m� tamamen kuruluşumuza 
a�tt�r.

5. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Teslim tarihi faturada gösterilen tarihtir.

4. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna 
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. 
Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, 
benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde 
arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

b-Satış bedelinden indirim isteme, 

• Ürün üzer�nde, kuruluşumuz Eczacıbaşı Yapı Gereçler� San. ve T�c. A.Ş. dışında herhang� b�r tad�lat yapıldığı takd�rde bu 
garant� hükümden düşer.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan; 
a-Sözleşmeden dönme, 

7. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu 
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Tüket�c�n�n bu haklardan “ücrets�z onarım hakkını” seçmes� durumunda satıcı, üret�c� ve �thalatçı; başka herhang� b�r ad 
altında h�çb�r ücret talep etmeks�z�n malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Malın garant� süres� �ç�nde tekrar 
arızalanması, tam�r� �ç�n gereken azam� süren�n aşılması, tam�r�n�n mümkün olmadığının, yetk�l� serv�s �stasyonu, satıcı, 
üret�c� veya �thalatçı tarafından b�r raporla bel�rlenmes� durumunda, Tüket�c� kanunun 11 �nc� maddes�nde yer alan haklara 
�st�naden tüket�c� malın bedel �ades�n�, ayıp oranında bedel �nd�r�m�n� veya �mkân varsa malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� 
satıcıdan talep edeb�l�r. Satıcı, üret�c� ve �thalatçı tüket�c�n�n bu hakkını kullanmasından mütesels�len sorumludur.
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