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Uważnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi, 
gdyż zawiera ona ważne informacje w zakresie 
uruchomienia i użytkowania produktu. Należy 
bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. 
Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy 
wszystkie elementy zostały prawidłowo zainstalowane. 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj 
się ze swoim sprzedawcą. Niniejszą instrukcję należy 
zachować do późniejszego wglądu, ewentualnie 
przekazać ją osobie trzeciej.
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5. Gwarancja i serwis

Nestbox to skrzynka kempingowa, pozwalająca na ła-
twe umieszczenie w bagażniku, która stworzy z Two-
jego auta prawdziwy kamper. W ciągu zaledwie kilku 
minut można ją zamocować w samochodzie za pomocą 
czterech pasów mocujących i od razu rozłożyć.

!!!Podczas jazdy zestaw Nestbox powinien być przy-
mocowany zgodnie z instrukcją montażu. Stelaż z ma-
teracem w pozycji złożonej muszą być przymocowane 
za pomocą pasa do korpusu skrzynki, aby zapobiec 
ryzyku swobodnego poruszania się jakichkolwiek 
części i akcesoriów wewnątrz samochodu. Elementy 
ruchome skrzynki Nestbox ze względów bezpie-
czeństwa wyposażone są w blokady, które trzymają 
je w określonym położeniu. Użytkowanie produktu 
w inny sposób niż opisany w niniejszej instrukcji, pro-
wadzi do utraty gwarancji i rękojmi. Powyższa zasada 
dotyczy również dokonywania jakichkolwiek przeró-
bek i zmian produktu.

Używanie 
urządzenia 
zgodnie 
z przeznaczeniem

2



1.1 Opis skrzynki 
kempingowej Nestbox
Skrzynka kempingowa Nestbox zawiera korpus 
główny z miejscem na moduł kuchenki, moduł wody, 
na lodówkę oraz (nie dotyczy modeli NST HI 300 
a NST CA 200) wyjmowane szuflady i kieszenie 
tkaninowe. Korpus główny wykonany jest z profili 
stalowych lakierowanych proszkowo, sklejki brzozowej 
z wykończeniem HPL i sklejki melaminowanej, 
z elementów łączących ze stali zwykłej i nierdzewnej 
oraz ze specjalnej tkaniny Batyline. Skrzynka 
kempingowa Nestbox wyposażona jest w mechanizm 
wysuwania z blokadą, zapobiegającą niepożądanemu 
wysuwaniu/wsuwaniu. Górny blat skrzynki kempingowej 
Nestbox stanowi jednocześnie pierwszy element 
składanego stelaża – patrz zestaw do spania.

1. Nestbox  
– korpus

1× korpus Nestbox 

4× pas mocujący Yale z hakami i klamrą

1× pas do mocowania materacu

1× nóż i deska do krojenia  
(wszystkie wersje poza NST HI 300)    

1× organizer na sztuczce  
(tylko wersje NST HI 300, NST RO 710)  

1× siekiera (tylko wersja NST SU 500) 

Jeśli bagażnik twojego samochodu nie jest wyposażony 
w punkty mocowania (zaczepy, haki) to można 
je zamówić dodatkowo u Twojego dostawcy.

1.2  Zawartość opakowania 
korpusu Nestbox
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Przed umieszczeniem skrzynki w samochodzie wyjmij 
z niej poszczególne moduły – moduł wodny, moduł 
kuchenki i lodówkę. Odciążoną w ten sposób skrzynkę 
łatwiej jest wstawić w bagażnik samochodu.

1.3 Montaż korpusu 
Nestbox
Od razu po rozpakowaniu sprawdź, czy dostawa jest 
kompletna i czy dostarczony towar nie wykazuje 
znaków uszkodzenia.

Przed instalacją skrzynki kempingowej Nestbox 
w samochodzie należy zapewnić, by na podłodze 
bagażnika nie znajdowały się żadne, nieoryginalne 
akcesoria lub rzeczy, które mogłyby przeszkadzać 
w prawidłowym umieszczeniu i przymocowaniu 
skrzynki.

W przygotowanej wcześniej bagażniku umieść skrzynkę 
pozbawioną modułów.

Następnie przymocuj ją do oryginalnych punktów mo-
cowania samochodu za pomocą czterech pasów Yale. 
Poszczególne samochody, z którymi skrzynka kem-
pingowa Nestbox jest kompatybilna, wyposażone są 
w punkty mocowania (ucha, zaczepy, szyny), do których 
należy przymocować skrzynkę. Jeśli Twój bagażnik nie 
posiada oryginalnych punktów do mocowania ładunku, 
można je zamówić dodatkowo, a następnie przymo-
cować do szyn w samochodzie. Pasy posiadają atest 
Dekra. Atest dotyczy sposobu szycia pasa, przy czym 
każdy pas testowany jest na 220 kg. Informację o posia-
danym ateście znajdziesz na niebieskiej etykiecie pasa.

Podczas umieszczania i mocowania skrzynki Nestbox 
należy zostawić wystarczającą ilość wolnego miejsca 
między skrzynką a tylnymi drzwiami samochodu, 
zapobiegając ich uszkodzeniu.

Skrzynkę należy przymocować zarówno od strony tyl-
nej, jak i bocznej lub przedniej. !!!Uwaga!!! Ważne jest 
przymocować najpierw tylną część skrzynki kempin-
gowej, a dopiero potem część przednią.

Wyjmij moduł 
wodny

Wyjmij moduł 
kuchenki

Wyjmij lodówkę

65



Strona boczna skrzynki kempingowej Nestbox:  
Czy w Twoim samochodzie, po bokach skrzynki znaj-
dują się punkty mocowania? Jeżeli tak, to postępuj 
zgodnie z instrukcjami poniżej. 

Do mocowania wykorzystaj punkty mocujące C 
na skrzynce i oryginalne zaczepy mocujące samocho-
du D, które znajdują się w tylnej części samochodu, 
po bokach skrzynki kempingowej. Postępuj identycznie 
jak w przypadku tylnej części skrzynki. Hak znajdujący 
się na pasie należy przymocować do punktu mocowania 
C; luźny koniec pasa należy przeciągnąć przez punkt 
mocowania samochodu D. Po przeciągnięciu pasa przez 
zaczep przyłóż jego końcówkę z powrotem do haka, 
gdzie wszyta jest klamra zabezpieczająca. Luźny koniec 
pasa przeciągnij przez klamrę, napinając cały pas i za-
bezpieczając go przez poluzowaniem. Powtórz powyż-
sze czynności po drugiej stronie skrzynki.

Tylna strona skrzynki kempingowej Nestbox: hak 
znajdujący się na pasie należy przymocować do punktu 
mocowania A; luźny koniec pasa należy przeciągnąć 
przez punkt mocowania samochodu B (jeśli bagażnik 
nie jest wyposażony w oryginalne zaczepy, to można 
je zamówić u nas, a następnie zainstalować w szynach 
samochodu). Po przeciągnięciu pasa przez zaczep 
przyłóż jego końcówkę z powrotem do haka, gdzie 
wszyta jest klamra zabezpieczająca. Luźny koniec pasa 
przeciągnij przez klamrę, napinając cały pas i zabez-
pieczając go przez poluzowaniem. Powtórz powyższe 
czynności po drugiej stronie skrzynki.

punkt mocowania Aklamra 
zabezpieczająca

punkt mocowania B

punkt mocowania C

punkt mocowania  D
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Koniec pasa Yale z klamrą owiń raz wokół tylnej części 
ramy w ten sposób, by klamra prowadzona była pod 
spodem.

Przód skrzynki kempingowej Nestbox: w przypadku, 
gdy punkty mocujące Twojego samochodu znajdują 
się pod umieszczoną skrzynką (w części tylnej samo-
chodu), to należy postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami: Upewnij się, że skrzynka jest od tyłu nale-
życie przymocowana (patrz punkt – mocowanie tylnej 
części skrzynki Nestbox). Następnie otwórz pustą, 
główną szufladę, co pozwoli ci uzyskać dostęp do dol-
nej części ramy metalowej skrzynki Nestbox i punktów 
mocujących E.  

punkt mocowania  E

Drugi koniec pasa poprowadź nad konstrukcją tylnej 
ramy w kierunku jej przedniej części, wokół której owiń 
ją 3 razy.

Następnie przeciągnij pas pod punktem mocującym E 
i poprowadź z powrotem do klamry.

Luźny koniec pasa przeciągnij przez klamrę, napinając 
cały pas i zabezpieczając go przez poluzowaniem. Po-
wtórz powyższe czynności po drugiej stronie skrzynki.
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W należycie zabezpieczonej skrzynce możesz teraz 
umieścić poszczególne moduły w ten sposób, że 
najpierw wysuniesz dolną szufladę skrzynki, blokując ją 
w pozycji wysuniętej, a następnie od lewej strony (wi-
dok z przodu skrzynki) włożysz po kolei moduł kuchen-
ki, moduł wodny i lodówkę.

Głowna szuflada w pozycji wysuniętej i wsuniętej 
zabezpieczona jest za pomocą blokady, którą zawsze 
należy odblokować, lekko pociągając za uchwyty, które 
znajdują się na dole po obu stronach szuflady.

W ten sposób produkt zabezpieczony jest przed 
przesuwaniem się w samochodzie i wszystkie elementy 
można wyjąć bez użycia narzędzi – w takim razie chodzi 
o ładunek przewożony w samochodzie. Ładunek w cza-
sie jazdy powinien być zabezpieczony.

1.4  Dane techniczne
Dane techniczne skrzynki kempingowej dostarczane 
są wraz z instrukcją, w zależności od danego typu 
samochodu. Nie znalazłeś w ofercie swojego 
samochodu? To prosimy o kontakt na nest@egoe.eu.
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1× szkielet główny

1× szuflada z tworzywa wysoka

1× szuflada z tworzywa szeroka

1× torba z materiału Batyline

2× kartusz gazowy z opakowaniem z neoprenu

2× palnik kempingowy

3× osłony przeciwwietrzne ze stali nierdzewnej

2.2  Zawartość 
opakowania
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Skrzynka kempingowa Nestbox składa się z poszczegól-
nych zestawów umieszczanych w pustym korpusie.
Zestaw kuchenny Nestbox Nestbox (moduł kuchenki, 
moduł wodny, lodówka), który umieszczony jest w dol-
nej, głównej szufladzie.  
Zestaw do spania Nestbox (stelaż, materac, listwy), któ-
ry przymocowany jest do górnego blatu skrzynki kem-
pingowej Nestbox za pomocą śrub szybkomocującej.

Zestawy Nestbox

2.1  Popis modulu vařič
Moduł kuchenki jest elementem zestawu kuchennego 
i służy do przygotowywania posiłków. W łatwy sposób 
można go umieścić w głównej szufladzie zamocowane-
go w samochodzie korpusu Nestbox. Moduł składa się 
zkonstrukcji aluminiowej z elementami ze stali nie-
rdzewnej i ze sklejki brzozowej z wykończeniem HPL.

2. Nestbox 
–  moduł kuchenki



2.3  Instrukcja obsługi 
modułu kuchenki
—  Moduł łatwo umieścisz w wysuniętej szufladzie kor-

pusu Nestbox. 
—   Równie łatwe jest rozkładanie modułu – wystarczy 

chwycić wystającą pętle i pociągnąć ją do góry.
—   Po rozłożeniu powstanie blat roboczy, który można 

wykorzystać do odkładania różnych rzeczy.
—   Kuchenka zawiera dwa kartusze z gazem  

propan-butan, wyposażone w palniki.
—   Obracając pokrętłem zaworu na kartuszu można 

puścić gaz i podpalić palnik.
—   Gorące przedmioty (takie jak garnki czy menaż-

ki) można umieszczać tylko na samych palnikach, 
jednak nigdy nie na blacie roboczym kuchenki lub 
na innej powierzchni skrzynki, wykonanej ze sklejki 
lub HPL.

—   Moduł kuchenki można złożyć do pozycji wyjściowej, 
opuszczając blat roboczy.

—   Cały moduł jest przenośny. Oznacza to, że w razie 
potrzeby można go przenieść w dowolne miejsce. 
Poszczególne palniki wraz z kartuszami można wyjąć 
i wykorzystać osobno – np. podczas wypadu w góry.

2.4 Dane techniczne
Dane techniczne różnią się w zależności od wersji 
skrzynki kempingowej.  
Karta techniczna zatem wydawana jest osobno 
dla każdego samochodu.

2.5 Konserwacja
Konserwacja polega na ręcznym czyszczeniu za pomo-
cą gąbki, ściereczki i roztworu wody z mydłem. Inny 
sposób czyszczenia może prowadzić do uszkodzenia 
produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowo-
dowanych niewłaściwym czyszczeniem.

3. Nestbox  
– moduł wodny

3.1  Opis modułu wodnego
Moduł wodny jest elementem zestawu kuchennego 
i służy do przygotowywania posiłków lub do podstawo-
wej higieny. Moduł należy umieścić w głównej szufladzie 
zamocowanej w samochodzie skrzynki kempingowej 
Nestbox. Moduł składa się ze szkieletu wykonanego 
z aluminium i ze sklejki brzozowej z HPL. Sterowanie 
modułem odbywa się za pomocą kranu.
!!! NIE NARAŻAJ NA DZIAŁANIE MROZU !!!

Przed końcem sezonu i długim okresem przecho-
wywania należy opróżnić z wody wszystkie zbiorniki 
i przy włączonej pompie odczekać, dopóki z kranu nie 
będzie wychodzić samo powietrze (ok. 30 sek.). 

Zalecamy regularne czyszczenie całego systemu 
w poniższy sposób:
Napełnij zbiornik czystą wodą i dodaj środek dezyn-
fekcyjny (wymieszaj go z wodą zgodnie z instrukcją 
na opakowaniu). Następnie uruchom system, żeby cała 
zawartość zbiorników przepłynęła przez układ modułu 
wodnego, włącznie z baterią i wężem prysznicowym. 
Po opróżnieniu zbiornika ponownie napełnij go czystą 
wodą i znowu przepłucz cały układ.
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1× szkielet główny z pompą i szybkozłączką

1× wyjmowana, składana umywalka

2× zbiornik 12 l

1× plastikowa szuflada i 1× praktyczna torba  
z materiału Batyline

1× bateria umywalkowa

1× prysznic z wężem 150 cm

1× przewód zasilający, spiralny

3.2  Zawartość 
opakowania

3.3  Instrukcja obsługi 
modułu wodnego
—   Moduł należy umieścić w głównej szufladzie 

zamocowanej w samochodzie skrzynki kempingowej 
Nestbox.

—   Z tyłu modułu woda znajduje się gniazdko 
do podłączenia spiralnego przewodu zasilającego, 
który należy podłączyć do gniazdka elektrycznego 
12V lub do zasilacza zewnętrznego w tylnej części 
samochodu.

—   Rozłóż moduł, chwytając pętlę i pociągając ją 
do góry.

—   Rozłóż umywalkę, naciskając na jej dno. Częścią 
układu są dwa zbiorniki na wodę o pojemności 
12 litrów.  

—   Obsługa modułu odbywa się za pomocą kranu w ten 
sposób, że moduł wodny zawiera pompę, która 
zasysa wodę ze zbiornika i pod ciśnieniem dostarcza 
ją pod kran. Za pomocą kranu można regulować 
ciśnienie wody.

—  Istnieją dwie opcje, jak uruchomić pobór wody. 
Na szybkozłączkę można założyć baterię 
umywalkową lub prysznic.  

—   Umywalkę można zdjąć i wodę po prostu wylać. 
—   Cały moduł można złożyć do pozycji wyjściowej, 

opuszczając blat umywalki.

3.4  Dane techniczne
Dane techniczne różnią się w zależności od wersji 
skrzynki kempingowej. 
Karta techniczna zatem wydawana jest osobno 
dla każdego samochodu.

3.5  Konserwacja
Konserwacja polega na ręcznym czyszczeniu 
za pomocą gąbki, ściereczki i roztworu wody 
z mydłem. Inny sposób czyszczenia może prowadzić 
do uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym 
czyszczeniem.
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4.1  Opis zestawu do spania
Jest on skompletowany z trzech elementów, 
połączonych za pomocą zawiasów ze stali nierdzewnej, 
które pozwalają na rozłożenie i złożenie stelaża. 
Rozkładanie stelaża do pozycji poziomej możliwe jest 
na trzy sposoby: na trzy listwy podporowe, za pomocą 
listew podporowych i elementów stabilizujących 
oraz za pomocą uniwersalnej podpórki stelaża. Patrz 
samą instrukcję obsługi. Częścią zestawu do spania 
jest również składany materac wykonany z pianki 
kompozytowej o układzie warstwowym, z materiałem 
antypoślizgowym pod spodem. Materac powleczony 
jest w wysokiej jakości tkaninę obiciową, która nadaje 
mu potrzebnej miękkości. Dużą zaletą jest łatwa 
konserwacja materaca dzięki wykończeniu w postaci 
nano-technologii Aquaclean®. Materace produkowane 
są w kilku wersjach kolorystycznych.

4.2  Instrukcja obsługi 
zestawu do spania
W trakcie jazdy cały zestaw do spania (stelaż 
z materacem) w pozycji złożonej musi być 
przymocowany za pomocą pasa bezpieczeństwa 
do korpusu skrzynki, aby zapobiec ryzyku swobodnego 
poruszania się jakichkolwiek elementów i akcesoriów 
wewnątrz samochodu.

4. Nestbox 
– zestaw do spania 4.3 Zawartość opakowania  

1× stelaż składany

1× materac składany

3× listwy podporowe lub system niezależnych podpórek  
zgodnie z preferencjami Klienta

2× śruby szybkomocujące przeznaczone do mocowania 
stelaża do korpusu

3× elementy stabilizujące, umieszczane na zagłówkach 
tylnych siedzeń i przeznaczone do mocowania listew 
podporowych. Są one dostarczane tylko dla niektórych 
typów samochodów.

Dla niektórych typów samochodów (NST HI 300, NST SU 
500, NSTRO 710, NST CA 200) dostarczane są specjalne 
stelaże wysuwane, pozwalające na wykorzystanie 
pełnej szerokości bagażnika samochodu. Takie rodzaje 
stelaży dodatkowo wyposażone są w specjalne, boczne 
elementy materaców.
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4.4  Montaż zestawu 
do spania  
Najpierw zainstaluj w samochodzie sam Nestbox.  

Po zamocowaniu skrzynki w samochodzie umieść na 
jej górnym blacie złożony stelaż, który przyczep od tyłu 
do korpusu skrzynki Nestbox za pomocą dwóch śrub 
szybkomocujących.

Sposób rozkładania stelaża różni się w zależności 
od typu samochodu, skrzynki i bagażnika. W zasadzie 
mocowanie stelaża może odbywać się na trzy różne 
sposoby: 

Za pomocą listew podporowych: listwy podporowe 
powinny być rozłożone w ten sposób, by tworzyły one 
poziome podparcie stelaża w jednej płaszczyźnie, 
a jednocześnie, żeby były one wystarczająco 
zabezpieczone przed poruszaniem się. Zwykle łączą 
one tylną część korpusu skrzynki kempingowej z tylną 
częścią opuszczonych foteli.
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Za pomocą listew podporowych, które przymocowane 
są za pomocą elementów stabilizujących, założonych 
na zagłówkach tylnych foteli: wyciągnij zagłówki 
foteli i umieść na nich elementy stabilizujące listew 
podporowych, które należy po bokach dodatkowo 
zabezpieczyć przed niepożądanym wysunięciem 
za pomocą kołków drewnianych.

Za pomocą uniwersalnej podpórki stelaża – patrz 
osobną instrukcję.  

Na przygotowane w ten sposób listwy podporowe 
można rozłożyć stelaż, a następnie materac..

4.5  Dane techniczne
Patrz karty techniczne produktu Nestbox, które 
dostępne są dla konkretnego typu samochodu.
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4.6  Uniwersalna  
podpórka stelaża  
Najpierw zainstaluj w samochodzie sam Nestbox.  

Po zamocowaniu skrzynki w samochodzie umieść na jej 
górnym blacie złożony stelaż, który przyczep od tyłu 
do korpusu skrzynki Nestbox za pomocą dwóch śrub 
szybkomocujących.

4.6.1  Opis uniwersalnej 
podpórki stelaża 

Uniwersalna podpórka stelaża służy jako podparcie 
rozłożonego stelaża pod materac. Jest ona wykonana 
z laminowanej sklejki brzozowej i składa się ze czterech 
różnych elementów. Elementami tymi są dwie 
listwy podłużne C, dwie listwy poprzeczne D i jedna 
listwa poprzeczna A, do której mocowane są nogi 
podporowe B.

4.6.2  Zawartość 
opakowania 

1× listwa poprzeczna A

2× nogi z regulacją wysokości B

2× listwa podłużna C

2× listwa poprzeczna D

2× kołek drewniany ze sznurem
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4.6.3 Montaż 
Po zamocowaniu skrzynki w samochodzie umieść na jej 
górnym blacie złożony stelaż, który przyczep od tyłu 
do korpusu skrzynki Nestbox za pomocą dwóch śrub 
szybkomocujących.

Weź pierwszą listwę poprzeczną A i nasuń na nią 
przygotowane nogi B.

Za pomocą kołka ze sznurem zabezpiecz nogi przed 
przypadkowym wysunięciem.

Na listwę poprzeczną A nałóż listwy podłużne C, 
które wyposażone są w haki. Sposób instalacji 
zależy od sposobu używania skrzynki. Jeśli jeździsz 
z opuszczonym tylnym fotelem, na którym rozkładasz 
stelaż, to listwy podłużne powinny być ułożone 
na płasko. W przypadku jazdy bez foteli listwy powinny 
być na stojąco. Hak listwy podłużnej zaczep o ramę 
skrzynki, a drugi koniec przymocuj za pomocą „złącza 
krzyżowego”. Powtórz powyższe czynności również 
po drugiej stronie.

Dwie listy podłużne C należy związać za pomocą dwóch 
listew poprzecznych D.
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Cała konstrukcja usztywni się poprzez ułożenie stelaża 
na listwach. Następnie możesz rozłożyć materac.

4.6.4  Dane techniczne 
Materiał: laminowana sklejka brzozowa
Wymiary: w zależności od typu samochodu i wersji 
skrzynki
Waga: w zależności od typu samochodu i wersji skrzynki
Kolorystyka: białe lamino lub brązowa sklejka 
wodoodporna

Gwarancja 
i serwis

Dwuletni okres gwarancji obejmuje wszystkie produkty 
firmy Egoé, jeśli były one używane i konserwowane 
zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi 
przepisami. Okres gwarancji liczy się od dnia dokonania 
zakupu i obowiązuje tylko dla pierwszego kupującego. 
Gwarancja nie jest przenośna.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia spowodowane ukry-
tymi wadami materiału lub wadami produkcyjnymi. Nie 
obejmuje ona elementów podlegających naturalnemu 
zużyciu. Z gwarancji wyłączone są szkody spowodo-
wane niefachową manipulacją, nieprzestrzeganiem 
wskazówek zawartych w instrukcji obsługi i ingerencją 
w urządzenie przez osobę nieautoryzowaną. Ingerencja 
w urządzenie przez osoby nieupoważnione powoduje 
utratę gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ogranicza 
Twoich uprawnień wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień wynika-
jących z gwarancji, zwróć się do swojego sprzedawcy 
lub producenta. Tylko w ten sposób można zapewnić 
wysyłkę Twojego produktu do serwisu. 

W ciągu trwania okresu gwarancyjnego usuniemy 
wszelkie wady materiału i wady produkcyjne. Naprawa 
gwarancyjna nie powoduje przedłużenia ani odnowienia 
okresu gwarancji. Uprawnienia wynikające z odpowie-
dzialności za wady produktu, na który udzielona jest 
gwarancja, wygasają wraz z upływem okresu gwarancji.

3029



Karta gwarancyjna i dokument zakupu produktu po-
winny być przechowywane przez cały okres gwarancji. 
W trakcie postępowania reklamacyjnego wymagany 
jest oryginał powyższych dokumentów.

Gwarancja nie obejmuje: 
—  závady vzniklé dopravou, manipulací a skladováním 
—  wad spowodowanych niewłaściwym transportem, 

manipulacją i przechowywaniem 
— wad spowodowanych niefachową instalacją 
— wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem 

lub konserwacją 
— mechanicznych lub innych uszkodzeń produktu 

powstałych w wyniku nieoczekiwanego wydarzenia 
(takiego jak pożar) 

— wad spowodowanych klęskami żywiołowymi lub 
innymi zjawiskami atmosferycznymi 

— wad powstałych w wyniku naturalnego zużycia 
— wad spowodowanych użytkowaniem produktu 

w niewłaściwych lub ekstremalnych warunkach
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Adres producenta

Egoé nest s.r.o.
Bílovice 519, 687 12 Bílovice 
Czechy 
nest@egoe.eu 
www.egoe.eu


