
Svenska Garantibevis

3-faldig garanti

• Slitstarkhet
• Ljushärdighet
• Fläckbeständighet

Vid garantianspråk
Varje klagomål måste ske skriftligen med fullständigt ifyllt garanti-
kort, och originalköpehandlingar. Garantianspråket måste göras gäl-
lande inom 30 dagar från det att felet uppträdde. Innan klagomålet 
erkännes förbehåller vi oss rättigheten att besiktiga objektet på 
plats eller genom tredje part.

Fläckbeständighet
Vid på verkan av följande substanser: Aceton, handkräm, alkohol-
haltiga drycker, naturliga frukt- och grönsaksdrycker, fetter, kaffe, 
coladrycker, nagellack.

Slitstarkhet
Garanti ges när dekorskiktet avlägsnats helt på en yta av minst en 
kvadratcentimeter. Slitage på panelkanterna undantas från garan-
tin.

Läggning
Laminatgolven måste läggas enligt instruktionerna för golv-
läggning. Instruktionerna för golvläggningen finns i varje 
förpackning, en utförlig golvläggningsanvisning hämtas på 
www.laminat-installation.com.

Garantitid
Garantitiden som anges på produktförpackningen är anpassad ef-
ter respektive produkt. Garantitiden börjar med datumet på den 
ursprungliga köparens originalköpehandling. Garantitiden varken 
förlängs eller förnyas genom garantiservice.

Förhållande till kontraktsmässiga och lagstadgade reklamationer

Med den här garantin ger Kronoflooring GmbH (nedan “Krono-
flooring“) den ursprungliga köparen ytterligare rättigheter, utöver 
de kontraktsmässiga och lagstadgade reklamationerna. Följande be-
stämmelser är inte förbundna med undantag, begränsningar eller 
övriga ändringar i de kontraktsmässiga och lagstadgade reklama-
tionerna. En ursprunglig köpare i den här garantins mening, är den 
som förvärvat laminatgolvet av en försäljare som första användare.

Garantivillkor
Denna garanti gäller i privatbostäder för alla laminatgolv i utrym-
men med normal belastning som lagts enligt den rekommenderade 
användningsklassen EN 13329, men inte vid ovanlig kemisk eller me-
kanisk belastning.  Garantin kan inte överlåtas, den gäller enbart 
den urstprungliga köparen.

Ljushärdighet
Ljushärdighet enligt nivå 6 i Blauwollskalan.
Provning enligt EN 20105. Med undantag för naturligt åldrande.

Garantiservice
Kronoflooring kan erbjuda den ursprungliga köparen garantiservice 
i pengar eller genom ersättande service i enlighet med dennes val. 
Garantiservice i pengar utgår uteslutande efter varans dagsvärde. 
Utbetalningen av dagsvärdet sker motsvarande garantitiden. Vid en 
garantiservice i form av ersättningsservice erhåller den ursprungliga 
köparen för den felaktiga panelen ersättande varor kostnadsfritt 
levererat till det ursprungliga försäljningsstället. Inga ytterligare 
anspråk på garantiservice kan göras gällande. Isynnerhet omfattar 
garantianspråken inte kostnaderna för ombyggnad, montering, 
transport och resekostnader, samt förvarings- och transportkostna-
der. Om den önskade dekoren inte längre finns tillgänglig för lami-
natgolvet, sker urvalet ur det aktuella sortimentet.

Tillämplig lag
Tysk lag gäller med undantag för FN:s konvention angående avtal 
om internationella köp av varor (CISG).

Vi hjälper dig 3-dubbelt -
den 3-dubbla Kronoflooring-garantin

3x
Garanti

Namn:

Telefon:

Läggning i vilka rum? Dekor?

Dekor-
typ:

Bostadsutrymme
med låg belastning

Bostadsutrymme
med genomsnittlig belastning

Bostadsutrymme
med hög belastning

Yrkesmässigt utrymme
med låg belastning

Dekor-
nr.:

Mängd:

Sovrum

Barnkammare

Vardagsrum

Kök

Hall

Matrum

Hobbyrum

Fax:

Andra:

Yrkesmässigt utrymme
med genomsnittlig belastning

Yrkesmässigt utrymme
med hög belastning

E-post:

Postnum-
mer/ort:

Gata:

Var god fyll i:

Vilken belastningsklass har dekoren?

Behandling
Garantin bortfaller när skyddsmattor inte lagts vid entréområdet, 
eller vid fel på grund av naturligt slitage, felaktig hantering isärtag-
ning, användning eller förvaring, eller som uppstått på grund av icke 
fackmässigt genomförda ändringar eller reparationer, eller vid lägg-
ning där Kronofloorings originaltillbehör inte använts.


