Samlevejledning

Din akryl-case fra ADLR.dk ankommer emballeret og usamlet i 6 dele, som på
illustrationen, og kan samles med nedenstående vejledning. Læs venligst det hele!
Det er lettere ligetil, da delene blot skal sættes sammen som byggeklodser og din Pokemon Box
isættes før låget lægges på. - På akrylen er der påført en farvet folie, som skal fjernes før den
samles, da den afsendes med dette på for at forhindre ridser og skader.
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Vær opmærksom på, at der på låget af akryl-kassen vil der være 2x “tabs”/“ ngre”, som er en
smule længere, for at man nemmere kan åbne kassen igen ved behov.

Yderligere information og ansvarsfraskrivelse:

Vores akryl-case er udviklet og produceret i samarbejde med en tredjepart, i allerhøjeste kvalitet af
materialer og kvalitetskontrol, som sikrer et uovertru ent resultat til opbevaring af dine Pokemonvarer! - Kassen er skåret af 4mm akryl fra Crylon. Denne type akryl er med høj
modstandsdygtighed over for UV-stråler, kombineret med høj slagfasthed og lang holdbarhed.
Vent med at samle din akryl-case indtil den har nået stuetemperatur, efter modtagelse, da et nært
råmateriale som dette akryl kan udvide sig eller trække sig sammen ved temperaturforskelle!
Samling af din akryl-case skal ske nænsomt, uden bukning/bøjning eller pludselige stød af/på
akrylet, da det trods den høje slagfasthed kan splintre ved uforsigtig håndtering.
Rengøring af din akryl-case skal ske uden brug af kemikalier eller slibende materialer og vi
anbefaler blot rent vand og en mikro berklud, eventuelt med tilføjelse af mildt/neutralt sæbe.
Opbevaring af din akryl-case anbefaler vi, trods den gode UV-bestandighed, ikke at udstille i
direkte sollys for at undgå falmende farver.

Ved modtagelse af produktet bedes du tjekke for splinter eller skader som eventuelt (og mod
forventning) måtte hænde under transport, for at kunne refundere/erstatte din akryl-case eller den/
de beskadigede dele. Almindelige regler for returret og reklamation er her gældende.
Samlevejledningen fremstår som en vejledende guide til hvordan din akryl-case kan samles og vi
fraskriver os ansvar ved forkert håndtering af produktet. Skader eller andre forhold i købers
varetægt, som måtte hænde købers ejendele, er uden for Shop.ADLR.dk’s (ADLR Capital) kontrol
og erstattes ikke.
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Ved spørgsmål kontakt venligst:
A@ADLR.dk - 52776523
ADLR Capital - CVR: 38466879 - Saltholmsvej 16 st th, Esbjerg, Danmark.

