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Har du svært ved at vælge den rigtige seng?
Wonderland ved, det er en stor beslutning, derfor tilbyder vi 
dig 90 dages ombytningret på fastheden.

Du prøver sengen hjemme i op til 90 dage. Skulle du mod 
forventning føle, at den valgte fasthed i sengen ikke er rigtig, 
har du mulighed for at bytte til en blødere eller en mere fast 
madras i samme produktserie.
Obs. Hvis din Wonderland seng har justerbar fasthed under 
hoften, er den en god idé i første omgang at forsøge med 
justering af fastheden.

* Ombytningsretten gælder madrasser med alle standardmål i flg.  
 Wonderlands prisliste (gælder ikke specialmål, madrasser med hel 
 liggeflade i målene B 150/160/180/210 x L 200/210 cm samt topmadrasser) 
 Hør din forhandler om prisen på denne service.

TILVÆNNING TIL NY MADRAS
Det tager normalt nogle uger at vænne sig til en ny madras 
og forbedret soveposition. Du vil opleve ømme muskler, 
 indtil de har vænnet sig til den nye Wonderland seng. 
Først herefter kan du vurdere, om madrassens fasthed 
passer til dig.



UDVIDET
SÆTNINGS-
GARANTI* 
God kvalitet er højt prioriteret i Wonderlands 
produktudvikling. Derfor giver vi også en udvidet 
garanti. Garantien forlænges med yderligere 
10 år, så du ialt får 15 års sætningsgaranti mod  
sammenfald på mere end 2 cm (på det vendbare 
fjederindlæg).

Der vil naturligt ske en vis sætning i materialerne, 
da disse former sig efter kroppen. 
Dette har ingen indvirkning på støtte og bære-
evne i øvrigt, og vil anses som almindelig slitage. 
Sætningen kan minimeres ved, at man vender 
madrassen 2-4 gange årligt.

Garantien omfatter ikke:
• Skumkanter
• Hvis produktet er misligholdt
• Topmadrasser 

* BETINGELSERNE FOR UDVIDET GARANTI:
Registrér dig online på www.wonderlandbeds.com 
(senest 30 dage efter levering) og få 15 års sætningsgaranti 
(ellers gælder Wonderlands almindelige 25 års garanti på 
fjederbrud og 5 års sætningsgaranti). 
Den udvidede garanti sendes på mail. Gem en udskrift af 
online-registreringen sammen med købskvitteringen og 
fremvis dette hos din forhandler.

Tilmeld med fordel nyhedsbrev fra Wonderland og modtag 
nyttige informationer om søvn, vedligehold af senge,  
inspiration samt unikke tilbud på tilbehør til soveværelset.
Nyhedsmail udsendes ca. 12 gange årligt.
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