
Latviešu valodā Garantijas karte

3-kārtēja garantija

• Izturība pret nodilumu
• Noturība pret saules gaismas iedarbību
• Aizsardzība pret traipu veidošanos

Izturība pret nodilumu
Garantijas saistības stājas spēkā, tiklīdz pilnībā nodilis dekoratīvais 
slānis vismaz viena kvadrātcentimetra platībā. No garantijas izslēgts 
nodilums, kas parādās pie paneļu malām.

Ieklāšana
Lamināta grīdas segums jāieklāj saskaņā ar ieklāšanas instrukciju. 
Norādījumi, kā pareizi ieklāt laminātu atrodami katrā iepakojumā. 
Detalizētāku ieklāšanas instrukciju Jūs atradīsiet interneta vietnē  
www.laminat-installation.com.

Garantijas termiņš
Garantijas laiks katram produktam ir atšķirīgs, un tas ir norādīts 
produkta iepakojumā. Garantijas laiks sākas ar datumu sākotnējā 
pircēja oriģinālajā pirkuma kvītī.  Saņemtā garantijas atlīdzība nepa-
garina un neatjauno garantijas termiņu.

Saistība ar līgumā un likumā noteiktajām garantijas tiesībām

Ar šo garantiju uzņēmums Kronoflooring GmbH (turpmāk tekstā 
„Kronoflooring“) līdzās līgumā un likumā noteiktajām garantijas 
tiesībām nosaka sākotnējam pircējam papildu tiesības. Līgumā un 
likumā noteikto pretenziju pieteikumu atcelšana, ierobežošana 
vai citas izmaiņas nav saistītas ar tālāk minētajiem noteikumiem. 
Sākotnējais pircējs šīs garantijas izpratnē ir persona, kas kā pirmais 
patērētājs iegādājusies grīdas segumu no tirgotāja.

Garantijas noteikumi
Šī garantija attiecas uz visām lamināta grīdām privātajā sektorā, 
kuras uzstādītas ikdienā izmantojamās telpās atbilstoši standarta 
LVS EN 13329 ieteicamajai lietošanas klasei, bet netiek pakļautas 
pārmērīgai ķīmiskai un mehāniskai slodzei. Garantijas tiesības nav 
pārnesamas, tās attiecas tikai uz sākotnējo pircēju.

Garantijas atlīdzība
Kronoflooring pēc savas izvēles sākotnējam pircējam var nodrošināt 
garantijas atlīdzību, atmaksājot par preci samaksāto naudas summu 
vai aizstāt iegādāto preci ar atbilstošu preci. Atmaksājot par preci 
samaksāto naudu tiek ņemta vērā preces patiesā vērtība. Šo vērtību 
nosaka atbilstoši garantijas laikam. Ja iegādātā prece tiek aizstāta 
ar jaunu, sākotnējam pircējam uz vietu, kur prece tika iegādāta, bez 
maksas tiek nosūtīti defektēto paneļu aizstājēji. Citāda veida ga-
rantijas atlīdzības nepastāv. Garantijas atlīdzība neiekļauj izbūves, 
montāžas, transportēšanas un ceļa izmaksas, kā arī uzglabāšanas un 
transporta izmaksas.  Ja vairs nav pieejams lamināta grīdas segums ar 
vēlamo dekoru, jāizvēlas no pieejamā piedāvājuma.

Garantijas prasījuma iesniegšana
Visas pretenzijas saistībā ar preci jāiesniedz rakstiski, iesniedzot 
pilnībā aizpildītu garantijas karti un oriģinālo pirkuma apliecinājuma 
dokumentu. Garantijas prasība jāiesniedz 30 dienu laikā pēc defekta 
konstatēšanas. Lai atzītu pretenziju, mēs paturam tiesības uz vietas 
pārliecināties par defekta esamību vai uzdot to izdarīt trešajai per-
sonai.

Aizsardzība pret traipu veidošanos
Attiecas uz šādu vielu iedarbību: Acetons, roku krēmi, alkoholiskie 
dzērieni, dabīgie augļu un dārzeņu dzērieni, taukvielas, kafija, kolas 
dzērieni, nagu lakas.

Piemērotās tiesības
Ir piemērojamas Vācijas materiālās tiesības, izslēdzot Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvencijas par starptautiskajiem preču pirku-
ma – pārdevuma līgumiem piemērošanu (CISG).

Noturība pret saules gaismas iedarbību
Krāsas gaismizturība atbilst 6.pakāpei pēc zilās vilnas references 
pārbaudes skalas. 
Pārbaudes metode atbilstoši standartam EN 20105. Izņemot dabīgo 
novecošanos.

Lietošana
Garantija ir izslēgta, ja ieejas zonā nav noklāts netīrumu savākšanas 
paklājs vai defekti radušies dabiskās novecošanās ceļā, neatbilstošas 
apstrādes, ieklāšanas, lietošanas vai glabāšanas rezultātā, kā arī seg-
ums neatbilstošā veidā izmainīts vai labots un ieklājot lamināta segu-
mu nav izmantoti oriģinālie Kronoflooring piederumi.

Mēs esam Jums 3x par labu -
Kronoflooring ar 3-kārtēju garantiju
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