
Niniejsze Warunki użytkowania określają prawidłowe użytkowanie i konserwację magnesu na drzwi samochodu (zwanego dalej 
„magnesem”). Ogólne Warunki Użytkowania MAGNES NA AUTO, dostępne pod adresem http://https://print.gg, są włączone przez 
odniesienie do Warunków Użytkowania Magnet i stanowią ich część, z wyjątkiem ograniczonego zakresu, w którym ogólne Warunki 
Korzystania MAGNES NA AUTO są wyraźnie wyszczególnione poniżej.

Kupując  MAGNES NA AUTO, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków Użytkowania.
Przeczytaj uważnie je oraz ogólne Warunki korzystania z wyszczególnione.
Jeśli masz pytania dotyczące magnesu, zadzwoń do naszego zespołu obsługi klienta pod numer + 48 660 880 777 .

Pobierz wersję PDF tej strony

Instrukcje aplikacji *

1. Przygotowanie
• Przed przymocowaniem magnesu do metalowej powierzchni upewnij się, że wszystkie farby powierzchniowe, lakiery bez-

barwne i woski są utwardzone lub utwardzone. Przybliżone czasy utwardzania to: farba - 90 dni, lakier bezbarwny - 60 dni, 
wosk - 2 dni.

• Przed aplikacją wyczyść metalową powierzchnię i magnes łagodnym detergentem. Wytrzyj miękką szmatką i pozostaw do 
wyschnięcia. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi detergentu i producenta samochodu.

• Podczas nakładania magnes powinien mieć temperaturę pokojową.
• Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z magnesem w skrajnie niskich temperaturach, ponieważ może stać się 

kruchy.

2. Określ miejsce w którym zostanie umieszczony magnes.
• Upewnij się, że powierzchnia jest metaliczna i gładka, płaska lub tylko lekko zakrzywiona.
• Nie przykładaj magnesu do obszaru, który nie jest stalowy lub metalowy lub który zawiera rozległe niemetaliczne wypełnia-

cze. Aluminium, drewno lub włókno szklane nie będą działać jako powierzchnia.

3. Przymocuj magnes do powierzchni.
• Upewnij się, że cały magnes jest płasko na metalowej powierzchni. Nie umieszczaj na wypukłościach (listwy, naklejki, paski 

itp.) Lub wklęsłych miejscach.
• Upewnij się, że między magnesem a powierzchnią pojazdu nie ma kieszeni powietrznych ani wilgoci, a rogi i krawędzie są 

gładkie i równo z powierzchnią.
• Krzywizna na krawędziach produktu może spowodować wypadnięcie magnesu.
• Aby wyregulować położenie magnesu po umieszczeniu, wyjmij go całkowicie i zmień położenie, unosząc go z boków w celu 

usunięcia; nie usuwaj z rogów. Należy pamiętać, że wsunięcie Produktu na miejsce może spowodować rozciąganie i / lub 
zarysowanie.

*  NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SAMEGO PRODUKTU ORAZ PO-
WIERZCHNI, NA KTÓREJ JEST ZAMONTOWANY, A TAKŻE ZWIĘKSZYĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE PRODUKT NIE BĘDZIE 
PRZYKLEJAĆ PRAWIDŁOWO I MOŻE SPADAĆ W CZASIE UŻYTKOWANIA. PRINTGG ANI JEGO OFICEROWIE, DYREKTORZY, 
PRACOWNICY ANI INNE PODMIOTY POWIĄZANE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC CIEBIE ANI OSÓB TRZECICH ZA ŻADNE 
ROSZCZENIA, STRATY LUB INNE USZKODZENIA PRODUKTU, POWIERZCHNI, DO KTÓREJ JEST POWIĄZANY, ANI INNYCH OSÓB.  
W TYM BEZ OGRANICZEŃ SZKODY Z TYTUŁU OBRAŻEŃ CIAŁA, SPOWODOWANE JAKIEKOLWIEK NADUŻYWANIE LUB NIEWŁA-
ŚCIWE UŻYCIE PRODUKTU LUB INNE NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI.

Ostrzeżenia

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie magnesu lub pojazdu i może 
zwiększyć prawdopodobieństwo, że magnes nie będzie przylegał prawidłowo i może spaść podczas użytkowania.

Nigdy nie używaj magnesu, jeśli zawiera pęcherzyki, zmarszczki, wygięte rogi i / lub krawędzie lub jest w inny sposób uszkodzony.

Nigdy nie przekraczaj ograniczenia prędkości ani zalecanej maksymalnej prędkości.

Nie umieszczaj magnesu nad występami, osprzętem lub wklęsłymi obszarami, takimi jak: listwy, światła, reflektory, naklejki, paski 
ze szpilkami, wloty powietrza, studnie i spojlery.

Nigdy nie nakładaj produktu na poziome powierzchnie metalowe (takie jak dachy samochodów) i uważaj, aby nie wystawiać go na 
bezpośrednie lub stałe światło słoneczne lub ekstremalne ciepło.

Nie nakładaj jednego magnesu na drugi po nałożeniu na pojazdy.

Długotrwałe używanie magnesów na zewnątrz na pomalowanych powierzchniach może spowodować blaknięcie z powodu ochro-
ny koloru znajdującego się pod spodem przed promieniami ultrafioletowymi.

Magnesu nie można używać pod wodą ani w samolocie.

Pamiętaj, aby usunąć magnes z każdego pojazdu przed myciem samochodu.


