
ONZE GARANTIE

Op alle Bambino Mio-producten is 12 maanden garantie van toepassing. Bambino Mio 
vervangt elk product binnen een periode van 12 maanden die als defect wordt beschouwd en als het op 
de juiste wijze is behandeld en als het geacht wordt geen problemen te hebben ondervonden vanwege 
algemeen gebruik.
Onze garantie dekt geen producten die te veel of onjuist zijn gewassen; de definitie van excessief 
witwassen omvat, maar is niet beperkt tot:
a) Herhaaldelijk wassen op 60 graden en hoger
b) Normaal drogen in de droogtrommel (let op: normaal drogen in de droogtrommel kan en zal de 
levensduur van de miosolo all-in-one luier en de miosoft luierbedekking verkorten)
c) Extra spoelen voor en na 'normaal' wassen
d) Luiers buiten laten staan gedurende langere tijd
e) Blootstelling aan vries tempraturen
f) Gebruik van agressieve en schurende producten om luiers schoon te maken en in te weken
g) Verkeerd weken van producten in miofresh (let op: u mag de buitenzijde van de miosolo all-in-one luier 
of de miosoft luierbroek niet weken)

Al het bovenstaande zal resulteren in voortijdige achteruitgaan van uw luiers, dit wordt niet als de juiste 
zorg beschouwd en daarom is uw garantie ongeldig.
Bambino Mio's keuze is beslissend.

Zorgen voor de producten
De was instructies op alle kledinglabels van Bambino Mio geven de maximale was voorwaarden aan en 
zijn niet wat Bambino Mio aanbeveelt om de levensduur van hun producten te maximaliseren. Om het 
beste uit uw luiers te halen, raden wij aan om regelmatig te wassen op 40 ° C met een schepje miofresh-
luier/waspoeder en aan de lucht te drogen. Regelmatig wassen bij hogere temperaturen en frequent 
drogen in de trommel kan leiden tot voortijdige slijtage van uw luiers.

Algemeen gebruik
Wasbare luiers zijn gecategoriseerd als kinderkleding, omdat u bij alle kleding rekening moet houden met 
het algemene gebruik van het product. Dit bevat; hoe vaak u wast en hoeveel luiers u in uw voorraad hebt. 
Bijv. als u een grote hoeveelheid luiers hebt en één keer per week wast en dit vergelijkt met 10 luiers die 
elke dag worden gewassen, verschilt het algemene gebruik van het product aanzienlijk. We zullen 
algemeen gebruik in overweging nemen en dit zal op maat worden gemaakt voor elke klant.

Geboorte tot zindelijkheid
Geboorte tot zindelijkheid is een term gerelateerd tot de pasvorm en niet de levensduur van de luier. 
Bambino Mio claimt niet dat de levensduur van de luier zou moeten of zal zijn tot de zindelijkheidstraining. 
Ondanks dat de term meestal klopt, het klopt voor de meeste, maar door de verschillen in lengte en 
gewicht van de baby's kan dit niet gegarandeerd worden.

Tweedehands
Bewijs van aankoop moet worden verstrekt, zonder aankoopbewijs is uw garantie ongeldig. Tweedehands 
luiers worden niet vervangen.

Derde partijen
Bambino Mio zal alle beschadigde of defecte producten die onder onze garantie vallen, omruilen. Bambino 
Mio vervangt producten die zijn gekocht van derden op voorwaarde dat ze een officiële Bambino Mio-
dealer zijn en dat een aankoopbewijs wordt verstrekt. Als producten zijn beschadigd of een fabricagefout 
is geconstateerd, betaalt Bambino Mio de te retourneren producten. Als klanten van mening zijn dat 
producten defect zijn en ze terugsturen voor inspectie, dan moeten de kosten hiervan door u worden 
gedragen. Als een fabricagefout wordt herkend, krijgen klanten de verzendkosten vergoed. Een 
terugbetaling kan alleen worden verkregen door de oorspronkelijke verkoper.


