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Norsk Garantikort

Tredobbelt garanti

• Motstand mot avrivning
• Lysekthet
• Motstand mot flekker

Motstand mot avrivning
Et garantikrav foreligger hvis dekorsjiktet er helt fjernet med minst 
én kvadratcentimeter Avrivningsfenomener på panelkantene er ute-
lukket fra garantien.

Gulvlegging
Laminatgulvet må legges i samsvar med bruksanvisningen. Bruksan-
visningen finnes i hver pakke. Utførlige leggeinstruksjoner finnes på 
www.laminat-installation.com.

Garantitid
Garantitiden retter seg etter det aktuelle produkt og er angitt på 
produktinnpakningen. Den begynner å løpe på datoen på førstekjø-
perens originale kjøpsbilag. Garantitiden blir verken forlenget eller 
fornyet ved utførte garantiytelser.

Behandling
Garantien utelukkes hvis det ikke er lagt ut beskyttende tepper i 
inngangssonen eller ved defekter som oppstår på grunn av naturlig 
slitasje, uriktig behandling, nedbrytning, bruk eller lagring eller feil 
utførte endringer eller reparasjoner eller hvis det ikke er anvendt 
opprinnelig tilbehør fra Kronoflooring ved legging.

Forhold til avtalefestede og lovlige klager

Med denne garantien gir selskapet Kronoflooring GmbH (heretter 
kalt “Kronoflooring“) førstekjøperen rettigheter som kommer i til-
legg til de avtalefestede og lovlig bestemte klagerettighetene. Disse 
bestemmelsene er ikke forbundet med noen opphevelse, innskren-
kning eller annen endring av de avtalefestede og lovlige klageret-
tighetene. I denne garantien er førstekjøperen den som har kjøpt 
laminatgulv av en forhandler som første forbruker.

Garantibetingelser
Denne garanti gjelder i private boligområder for alle laminatgulv, 
som ble montert i rom i henhold til krav i den anbefalte utnyttel-
seklasse i følge EN 13329, men ikke ved usedvanlige kjemiske eller 
mekaniske belastninger. Garantien kan ikke overføres, den gjelder 
kun førstekjøperen. 

Hevdelse av garantikravet 
Enhver klage må skje skriftlig med komplett utfylt garantikort og 
opprinnelig kjøpebevis. Garantikravet må gjøres gjeldende innen 30 
dager etter at defekten er oppstått. Før godtakelse av klagen for-
beholder vi oss retten til å inspisere lokalt eller gjennom en trepart.

Motstand mot flekker
Ved innvirkning fra følgende stoffer: aceton, håndkrem, alkohol-
holdige drikker, naturlige frukt- og grønnsakholdige drikker, fett, 
kaffe, coladrikker, neglelakk.

Lysekthet
Lysekthet i henhold til nivå 6 på blåullskalaen.
Prøver i henhold til EN 20105. Med unntak for naturlig aldring.

Garantiytelser
Kronoflooring kan etter eget skjønn yte garantien overfor første-
kjøperen ved betalingsrefusjon eller bytte. Garantiytelse i form av 
betaling er utelukkende basert på varens aktuelle verdi. Aktuell 
verdi beregnes i henhold til garantiden. Ved en garantiytelse i form 
av bytte får førstekjøperen levert erstatningsvaren for de defekte 
panelene på det opprinnelige kjøpsstedet. Ingen andre krav på ga-
rantiytelser kan så langt gjøres gjeldende. Særlig utelukker denne 
garantien kostnader til utbygging, montering, transport og reise, 
samt lagrings- og øvrige transportkostnader. Hvis laminatgulvet ikke 
lenger kan leveres med ønsket dekorasjon, velges varen fra det ak-
tuelle vareutvalget.

Gjeldende rett
Her gjelder tysk rett, med forbehold for De forente nasjonale kon-
vensjon om kontrakter i internasjonalt varekjøp (CISG).
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