Titok Nr.8
A fenyőbútor ára
Természetes, hogy Ön is, mint mindenki más, a lehető legkedvezőbb áron
szeretne bútort vásárolni. Az olcsó bútor azonban nem azonos az alacsony áru
bútorral. Csak a jó bútor lehet olcsó.
Nem szabad a bútor árát önmagában vizsgálni, mivel egy bútornak nagyon sok egyéb
tulajdonsága van, ez csak az egyik.
Nagyon fontos, hogy a bútor ára és minősége között megfelelő legyen az arány. Sokéves
tapasztalataink alapján állítjuk, hogy az azonos minőségű bútorok mindenhol szinte ugyanannyiba
kerülnek.
Tisztában kell lennie Önnek is azzal, hogy olcsón, kevés pénzért mindenképpen alacsonyabb
minőségű bútort fog kapni. Ne higgyen annak, aki azt mondja Önnek, hogy "Ez a bútor
ugyanolyan, mint a konkurenciáé, csak sokkal olcsóbb". Ha ez így lenne, a konkurens is
olcsóbban adná.
Csak akkor olcsóbb bármilyen bútor egy másiknál, ha teljesen azonos a minősége és kevesebb a
vételára. Vásárlás előtt tisztázni kell, mit is akarunk venni és körülbelül mennyiért. Vannak esetek,
amikor egy egyszerűbb kivételű, olcsóbb bútor is megfelel. Egy önálló albérletben lakó diáknak a
szülei például ritkán vesznek igényesebb bútort, mivel nem valószínű, hogy a bútor ép bőrrel
megússza a középiskolai vagy egyetemi éveket.
Több esetben találkoztunk azzal, hogy a vásárló magasnak találta a csomómentes fronttal gyártott
fenyőbútor árát egy kínai importból származó tapéta-bevonatú kenderpozdorja bútoréhoz képest,
amit egy nagyáruház katalógusában látott. A vevőnek igaza volt, a fenyőbútor drágább, mint
amelyik bútorlapból készült, a vevő azonban nem tudta mit akar venni.
Ne felejtse el, hogy a bútor tartós fogyasztási cikk, ezért valóban tartósnak kell lennie.
Van egy minimális műszaki szint, amit, ha a bútor nem ér el, nem szabad megvenni, még akkor
sem, ha csábítóan olcsónak tűnik. Félig sült kenyeret sem veszünk csak azért, mert olcsóbb, mint
amelyik megsült.
A néhány éve feltűnt olcsó bútorok közös jellemzője az alacsony kidolgozottság fok, alacsony
műszaki színvonal, sok esetben a bútor tulajdonképpen nincs teljesen befejezve, a legtöbbjük nem
több mint egy bútorlapból készült doboz. E bútorok vásárlóitól hallani azt az indokolást, hogy ez a
bútor olyan olcsó, még ha tönkre is megy, legfeljebb veszek egy másikat. Ez azonban nem így van a
bútorok esetében, amire a sok hasonló eset közül a következő példát említjük.
A vásárló megvette a keleti importból származó fenyőbútort, amit korábban egy hirdetési újságban
látott, és katalógusból rendelt. A hazaszállítást követően látta először a bútort, ami nem olyan volt,
mint a képen látott bútor, sérülések is voltak az ajtólapokon, a bútornak csak a külső felülete volt
kezelve, ráadásul a szállítás során a bútor szinte teljesen széthullott. A reklamációt részben
orvosolta a kereskedő, az ajtókat kijavították, a szekrénytestet összecsavarozták. Ezt követően nézte
meg alaposan a bemutatótermünkben az általunk gyártott bútorokat, és elmondta, hogy most már a
mi bútorunkat választaná, de sajnos a bútorvásárlásra szánt pénzt elköltötte, így sem tőlünk, sem az
előző kereskedőtől nem tud vásárolni másik bútort. Így néhány évig kénytelen nézni egy olcsón
vásárolt rossz és csúnya bútort.
Ugye Ön is ismeri a mondást: "Nem vagyok olyan gazdag, hogy folyamatosan olcsó
termékeket vásároljak."

