Eesti

Garantiikaart

Kolmekordne garantii
• Vastupanuvõime kulumisele
• Valguskindlus
• Plekikaitse

Seos lepinguliselt ja seaduslikult reguleeritud reklamatsioonidega
Käesoleva garantiiga annab Kronoflooring GmbH (edaspidi nimetatud „Kronoflooring”) esmaostjale täiendavad õigused, mis kehtivad
lisaks lepinguliselt ja seaduslikult reguleeritud reklamatsioonidele.
Järgmised eeskirjad ei ole seotud lepinguliselt ja seaduslikult reguleeritud reklamatsioonidest kõrvalekaldumistega, nende piiramisega ega muul viisil muutmisega. Esmaostja käesoleva garantii tähenduses on isik, kes esimese tarbijana on ostnud laminaatpõranda
edasimüüjalt.
Garantiitingimused
Garantii kehtib isiklikes eluruumides kõigile laminaatpõrandatele,
mis paigaldatakse tavapäraselt kasutatavatesse ruumidesse vastavalt
soovitatavale kasutusklassile EN 13329, mitte aga ebatavaliste keemiliste või mehaaniliste koormuste korral. Garantii ei ole ülekantav,
see kehtib ainult esmaostjale.
Garantiiaeg
Garantiiaeg sõltub konkreetsest tootest ja see on märgitud toote
pakendile. Garantiiaeg algab kuupäevast, mis on esmaostja ostu
kinnitaval originaal-ostudokumendil. Seoses garantiihüvitisega garantiiaeg ei pikene ega uuene.
Paigaldamine
Laminaatpõrand peab olema paigaldatud paigaldusjuhendi järgi.
Paigaldusjuhised on igas pakendis, üksikasjaliku paigaldusjuhendi
leiate veebiaadressilt www.laminat-installation.com.
Käsitlemine
Garantii ei kehti, kui sissepääsu juurde pole paigutatud porimatte
või kui on tekkinud vead loomuliku kulumise, mittenõuetekohase
käsitsemise, lõikamise, kasutamise või ladustamise või mittenõuetekohaselt tehtud muudatuste või paranduste tulemusena või kui paigaldamisel pole kasutatud Kronoflooringi originaalvarustust.
Vastupanuvõime kulumisele
Garantiinõue on õigustatud, kui mustrikiht on vähemalt ühe kuupsentimeetri ulatuses täielikult eemaldunud. Kulumisnähud paneeliservadel ei kuulu garantii alla.
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3-kordne esindus 3-kordne garantii

Valguskindlus
Valguskindlus Blauwoll-skaala 6. astme järgi.
Katsemeetod EN 20105 kohaselt. Välja arvatud loomulik vananemine.
Plekikaitse
Kaitseb järgmiste ainete mõju eest: atsetoon, kätekreem, alkohoolsed joogid, tavalised puu- ja juurviljajoogid, rasvad, kohv, koolajoogid, küünelakk.
Garantiinõude esitamine
Iga reklamatsioon peab olema esitatud kirjalikult koos täielikult
täidetud garantiikaardiga ja originaal-ostudokumendiga. Garantiinõue tuleb esitada 30 päeva jooksul alates vea tekkimisest. Jätame
endale õiguse enne reklamatsiooni aktsepteerimist vastav koht kohapeal üle vaadata või kolmandatel isikutel üle vaadata lasta.
Garantiihüvitis
Kronoflooring võib garantiihüvitise vastavalt oma valikule tasuda
esmaostjale rahas või kauba asendamisega. Rahalise hüvitise aluseks
on eranditult kauba jääkväärtus. Hüvitise puhul kauba asendamisega saadetakse esmaostjale tasuta ekvivalentkaup defektsete paneelide asendamiseks algsesse müügikohta. Täiendavad garantiihüvitise
nõuded ei kehti. Eelkõige ei hõlma garantiinõuded valmistamis-,
monteerimis-, transpordi- ja reisikulusid ega ladustamis- ja transpordikulusid. Kui laminaatpõrand soovitud mustriga pole enam saadaval, siis toimub valik olemasolevast sortimendist.

Garantii

Täida:
Nimi:

Tänav:

Postiindeks/
linn, koht:
Telefon:

Faks:

E-Mail:

Missugustesse ruumidesse soovite
laminaatpõrandat paigaldada?
Magamistuba

Söögituba

Lastetuba

Hobiruum

Elutuba

Muu:

Köök

Muster?
Mustri
liik:
Mustri
nr.:
Kogus:

Koridor

Kohaldatav õigus
Kehtib Saksa õigus, välja arvatud ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG).

Milline on mustri kasutusklass?

Eluruumid
vähese käidavusega

Äriruumid
vähese käidavusega

Eluruumid
keskmise käidavusega

Äriruumid
keskmise käidavusega

Eluruumid
intensiivse käidavusega

Äriruumid
intensiivse käidavusega

