Türkçe

Garanti Kartı

3 Yönlü Garanti
• Aşınmaya karşı direnç
• Sağlamlık
• Kire karşı direnç

Defolar için sözleşmesel ve yasal iddialar ile ilgili olarak
İşbu sözleşme satın alan Kronoflooring GmbH (buından sonra
„Kronoflooring“ olarak anılacaktır) firmasına defolar için verilen
sözleşmeye ve yasal haklara ek olarak ilave haklar tanımaktadır.
Aşağıdaki düzenlemelerden feragat ederek, sözleşme ve yasal
hakların sınırlandırılması veya diğer modifikasyonlarına bağlı kalınmaz. Bu garanti kapsamında satın alan, bayiden ilk tüketici olarak laminat zemin malzemesi satın alan kişidir.

Sağlamlık
Mavi yün ölçeğinde aşama 6’dan sonraki sağlamlık.
EN 20105’e göre test edilmiştir. Doğal yaşlanma dışındadır.
Kire karşı direnç
Aşağıdaki maddelere maruz kaldığında: Aseton, el kremi, alkolsüz
içecekler, doğal meyve ve sebze içecekleri, yağlar, kahve, kola, tırnak
parlatıcısı.

Garanti şartları
Bu garanti, şahsa özel mülkiyetlerde EN 13329’a göre tavsiye edilen
hizmet sınıfı için normal trafik yük aktarımına sahip ,ancak alışılmadık kimyasal veya mekanik gerilmeler içermeyen tüm laminat zeminler için geçerlidir. Bu garanti başkasına aktarılamaz ve yalnızca ilk
satın alan için geçerlidir.

Garanti talebinde bulunma durumu
Her şikayet, garanti kartı tam olarak doldurularak ve ilk satış makbuzu ile birlikte yazılmalıdır. Defo oluştuktan sonra 30 gün içinde
garanti talebinde bulunulması gereklidir. Şikayet tanımlanmadan
önce, kendimizin ya da üçüncü bir tarafın sahayı ziyaret etme hakkı
saklıdır.

Garanti süresi
Garanti süresi ürüne göre değişmektedir ve ürün ambalajı üzerinde belirtilmektedir. Satın alan kişiye verilen fatura tarihi garanti
süresinin başladığı tarihtir. Garanti hizmeti ile garanti süresi uzatılır veya yenilenir.

Garanti hizmeti
Kronoflooring, ilk alıcıya, isteğine bağlı olarak nakit veya değişim
şeklinde garanti hizmeti sunar. Garanti kapsamında nakit ödeme,
yalnızca malın o zamanki değeri üzerinden yapılır. Malın o zamanki
değeri, garanti süresi göz önüne alınarak belirlenir. Garanti kapsamında değişim yapılması durumunda, ilk alıcı için, arızalı lambrilerin
yerine yenileri ücretsiz olarak ilk satış noktasına gönderilir. Bunun
dışında bir garanti hizmeti hakkı söz konusu değildir. Özellikle, sökme, kurulum, ulaşım ve seyahat maliyetleri veya depolama ve taşıma
maliyeti garanti hakkı kapsamında değildir. İstenen desendeki laminat parke temin edilemiyorsa, stoktaki desenlerden biri gönderilir.

Kurulum
Laminat zemin montaj talimatlarına uygun şekilde yerleştirilmelidir.
Ayrıntılı montaj talimatları için www.laminat-installation.com web
sitesinden her paketteki montaj talimatlarına bakınız.
İşlem
Doğal yıpranma veya aşınma sebebiyle oluşan defolar varsa ya da giriş bölgesinde koruyucu paspas yoksa, yanlış işlemlerde, dekompoze
edildiği durumlarda, yanlış kullanımlarda veya saklamalarda, yanlış
yürütülen değişikliklerde veya onarımlarda Kronoflooring’e ait olmayan parçaların döşenmesinde garanti geçerli değildir.
Aşınmaya karşı direnç
Dekoratif tabaka en azından bir santimetre kare alanda tamamen
kalkması durumunda garanti talep edilebilir. Panel kenarlarındaki
yıpranmalar ve aşınmalar garanti kapsamında değildir.

3x

3 kez yanınızdayız 3 kat garanti

İlgili Yasa
Ürünlerin Uluslararası Satışı (CISG) ile ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşme Konvansiyonunun yürütülmesinde Alman yasaları uygulanır.
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Lütfen doldurunuz:
Adınız,
Soyadınız:
Cadde:
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Kodu/Şehir:
Telefon:
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Hangi odaya döşenecek?
Yatak Odası

Yemek Odası

Çocuk Odası

Hobi Odası

Oturma Odası

Diğer:

Mutfak

Dekor?
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Türü:
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Numarası:
Miktar:

Koridor

Dekorun Kullanım Sınıfı Nedir?

Az kullanılan konut

Az kullanılan işyeri

Orta derecede
kullanılan konut

Orta derecede
kullanılan işyeri

Yoğun kullanılan konut

Yoğun kullanılan işyeri

