
 is proud to offer a limited life me warranty on all sinks. 
We guarantee that our sinks are free of defects in material and 
workmanship, for an unlimited period of me following 
purchase. If a defect is found,  will provide the  
replacement sink free of charge, excluding workmanship and 
transporta on costs. This warranty is non-transferable, and is 
only valid for the original sink owner. All accessories included 
with the sink purchase are not covered by this warranty.

  will repair or replace, free of charge, all  sinks  
showing defects following normal use. A replacement sink of 
equal value will be provided to the original owner, provided the 
defec ve sink has been installed and used following the 
installa on and handling procedures stated in the instruc on 
manual. Normal material wear, incorrect installa on or misuse, 
as well as inadequate maintenance or any product altera on or 
modifica on will void the warranty in effect. Scratches, stains, 
chips, gloss reduc on and such are considered results of normal 
use, and will therefore not be valid reasons for replacement or 
repair.

Any accessories such as drain fi ngs trash chutes or shredders, 
as well as any modifica on to the original product, will not be 
covered under the warranty. w ill not be held  
responsible for any damages resul ng from violent impact or 
heavy objects dropped on the sink.

  s i n k s  a r e  s o l d  f o r  r e s i d e n a l  u s e  o n l y. 
 is not responsible for the costs of materials or labour  
resul ng from the installa on, removal or replacement of a 
knowledgeably damaged sink, as well as any loss, injury or 
prejudice caused by inadequate use or faulty installa on of the 
product. Any transporta on fees generated during the 
replacement process, from or to the point of sale, will be 
charged to the owner.

Any defec ve product must be returned in its original 
packaging, and be accompanied by all accessories included with 
the sale.   reserves the right to perform an inspec on of  
the defec ve product prior to the applica on of the warranty.

The warranty value cannot exceed the ini al sale cost.           
  frees itself from any responsibility concerning direct or 
indirect consequences or harm caused by water damage. If any 
defect could have been discovered, repaired or avoided prior to 
installa on, this warranty will be voided.

Warranty only applicable for purchases made in the Turkey.

  tüm lavabolar için sınırlı bir ömür boyu garan  
sunmaktan gurur duyar. Sa n almalarınızı takiben sınırsız bir 
süre için, lavabolarımızda malzeme ve işçilik hataları 
bulunmadığını garan  ederiz. Bir kusur bulunursa,  For  
Living Inc., işçilik ve nakliye masrafları hariç, yerine lavaboyu 
ücretsiz olarak sağlayacak r. Bu garan  devredilemez ve 
yalnızca orijinal lavabo sahibi için geçerlidir. Lavabo alımı ile 
birlikte verilen tüm aksesuarlar bu garan  kapsamında değildir.

  normal kullanmayı takiben kusurları gösteren tüm                
lavabolarını ücretsiz olarak onaracak veya değiş recek r. 
Kusurlu lavabo,  talimat el kitabında belir len montaj ve  
işleme prosedürlerinin ardından kurulmuş ve kullanılmış ise, 
orijinal sahibine eşit değerde bir yedek lavabo sağlanacak r. 
Normal malzeme aşınması, hatalı kurulum veya yanlış kullanım, 
bakımın yetersizliği veya herhangi bir ürün tadila  veya 
modifikasyonu garan yi geçersiz kılacak r. Çizikler, lekeler, cips, 
parlaklık düşürme ve benzeri malzemeler normal kullanım 
sonucu olarak kabul edilir ve bu nedenle değiş rme veya 
onarım için geçerli nedenler olmayacak r.

Drenaj parçaları, çöp kutuları veya parçalayıcılar gibi orijinal 
üründeki herhangi bir değişiklik gibi tüm aksesuarlar garan  
kapsamında değildir.  şiddetli darbelerden veya ağır  
nesnelerin lavaboda düşmesinden kaynaklanan hasarlardan 
sorumlu tutulamaz.

  lavabolar sadece konut amaçlı olarak sa lmaktadır. 
  bi lgili  bir şekilde hasar gören bir lavabonun 
kurulumundan, kaldırılmasından veya değiş rilmesinden 
kaynaklanan malzeme ve işçilik masraflarının yanısıra ürünün 
yetersiz kullanımı veya yanlış kurulumundan kaynaklanan 
herhangi bir kayıp, yaralanma veya önyargıdan sorumlu değildir. 
Değiş rme işlemi sırasında veya sa ş noktasına gönderilen 
nakliye ücretleri sahibine ai r.

Arızalı herhangi bir ürünün orijinal ambalajında iade edilmesi ve 
sa şla birlikte gönderilen tüm aksesuarların da eşlik etmesi 
gerekir.  garan nin uygulanmasından önce arızalı  
ürünün dene mini yapma hakkını saklı tutar.

Garan  değeri ilk sa ş maliye ni aşamaz.  su hasarının  
neden olduğu doğrudan veya dolaylı sonuçlar veya zararlarla 
ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Kurulumdan önce 
herhangi bir arıza tespit edilmiş, onarılmış veya kaçınılırsa, bu 
garan  geçersiz sayılacak r.

Garan  sadece Türkiye'de yapılan alımlar için geçerlidir.
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