Titok Nr6
Gyárilag összeszerelt vagy, lapraszerelt*
bútort vegyek?
Csak akkor tanácsoljuk Önnek lapraszerelt bútor vásárlását,
ha biztosan össze is tudja szerelni. Kellemetlen meglepetések is
érhetik Önt egy lapraszerelt fenyőbútor házilagos
összeszerelése során.
Ha Ön még nem szerelt össze bútort kérjen helyszíni szerelést, vagy az üzletben szereltesse össze a
bútort.
Előfordul, hogy nincs más választás, mint a lapraszerelt bútor. Ez főleg emeleti, tetőtéri bútorok
esetén fordul elő, amikor a bútort csak elemenként lehet a végleges helyére vinni. Jó néhány vásárló
járt már úgy, hogy az utolsó ajtó előtt derült ki, hogy a megvásárolt bútor nem fér be. Jobb esetben a
bútor szétszedhető, sajnos azonban ez a ritkább, ilyenkor csak az eladó jóindulatán múlik, hogy
hajlandó-e a cserére vagy a bútor visszavételére.
Ha Ön úgy dönt, hogy lapra szelve kéri a terméket, feltétlenül kérjen szerelési útmutatót, amit
még az üzletben alaposan át kell tanulmányozni. Egy bonyolult szerkezetű bútor összeszerelése
nem biztos, hogy első próbálkozásra sikerül mindenkinek. Vegye figyelembe, hogy a barkácsolás
és a bútor összeszerelés nem ugyanaz.
"Akkor is össze tudja szerelni, ha ilyet még soha életében nem csinált." Néhány üzletben ezzel
fogják Önt megnyugtatni. Ez többnyire igaz is. Egy egyszerű könyvespolc összecsavarozása
biztosan nem okoz gondot Önnek sem, de egy háromajtós fiókos szekrény összeszerelését már meg
kell gondolni.
Ha az eladó nem tud pontos útmutatást adni Önnek a szereléshez, vagy nem tud az üzlet szakembert
biztosítani arra az esetre, ha mégis probléma adódna, inkább válasszon készre szerelt bútort.
Érdemes körülnézni az üzletben, van-e az adott bútorból már összeszerelve legalább néhány. Ha az
eladó nem tudja megmutatni Önnek milyen lesz a bútor összeszerelve, az már "gyanús".
Nem tanácsoljuk, hogy egy tetszetős prospektus alapján megvásároljon egy dobozt, amiről
nem is tudja pontosan, mi van benne csak sejti.
Mintadarab vagy bemutatóbútor megtekintése nélkül ne vegyen lapraszerelt bútort.

Amire számítania kell Önnek is, ha lapraszerelt bútort vásárol:

Bármely gyártó bármely termékével előfordulhat, hogy a bútorcsomag hiányos. Rosszabb
esetben valamelyik bútoralkatrész, jobbik esetben szerelvény, csavar hiányozhat.
Előfordulhat, hogy szerelés közben derül ki az Ön számára, hogy nincs odahaza a szereléshez
szükséges szerszám. Mi magunk is elcsodálkoztunk, de tudomásul kellett vennünk, hogy némelyik
háztartásban nincs kalapács, harapófogó, néhány kisebb villáskulcs.
A fenyőfa bútorok estében különösen óvatosan kell a szerelést végezni, mivel a fenyő puhafa

nagyon gyakoriak a szerelés során keletkező sérülések. Ezekre semelyik gyártó vagy forgalmazó
nem vállal garanciát.
Tipikus esetnek lehet nevezni, amikor a fenyőbútor valamelyik alkatrészét szerelés közben ráteszik
valamilyen szerelvényre, csavarra, csappantyúra. Ettől a bútoron benyomódások, karcolások
keletkeznek. Ezeket a sérüléseket csak a szerelés végén veszi észre az "elkövető", és
felháborodottan telefonál az üzletbe, hogy azonnal cseréljék ki ezt a vackot.
A fenti helyzetet csak egyféleképpen kerülhetjük el: a bútoralkatrészeket óvatosan kicsomagolva
egyesével nézzük át, ha van rajta sérülés, inkább ne kezdjünk a szereléshez, jelezzük az eladónak
azonnal. Ha már ekkor vitatja a hibát jobb, ha a bútort rögtön visszavisszük. Ha az eladó vállalja az
alkatrész cseréjét szerelés után is, akkor kezdje csak meg a munkát.
Ha a bútoron láthatóak a megkezdett szerelés nyomai, az ilyen jellegű garanciális jogainkat nem
tudjuk érvényesíteni.
Ha Ön a fenti kockázatokat nem akarja magára vállalni, a legjobb, ha az eladó üzlettől
rendeli meg a helyszíni szerelést.


Elemekre szétbontott, és csomagolt bútor, amit otthon a vevő, vagy a megbízott szakember
szerel össze

