
Lietuviškai Garantijos kortelė

Triguba garantija

• Atsparumas nusitrynimui
• Spalvos atsparumas šviesai
• Atsparumas dėmėms

Atsparumas nusitrynimui
Garantija galioja, jeigu dekoratyvinis sluoksnis visiškai nusitrynė 
mažiausiai vieną kvadratinį centimetrą. Nusitrynimams prie panelės 
kraštų garantija netaikoma.

Garantijos galiojimo laikotarpis
Garantijas laiks katram produktam ir atšķirīgs, un tas ir norādīts pro-
dukta iepakojumā. Garantija pradeda galioti nuo datos, esančios ant 
originalaus pirmojo pirkėjo čekio. Suteikus garantines paslaugas, jos 
galiojimo laikotarpis nepratęsiamas ir neatnaujinamas.

Garantijos sąlygos
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. Garantija yra neperkelia-
ma, ji galioja tik pirmajam pirkėjui.

Garantinės paslaugos
„Kronoflooring“ pirmajam pirkėjui garantines paslaugas gali su-
teikti pasirinktinai: arba išmokėti pinigus, arba suteikti paslaugas. 
Pinigai išmokami atsižvelgiant į dabartinę prekės vertę. Dabartinė 
prekės vertė nustatoma pagal garantijos laiką. Jeigu suteikiamos 
garantinės paslaugos, pirmajam pirkėjui nemokamai pristatoma 
atsarginė prekė į ankstesnę pardavimo vietą.  Kitokios pretenzijos 
dėl garantinių paslaugų yra nepriimamos. Garantinės pretenzijos 
negali būti pateikiamos dėl išmontavimo, montavimo, pervežimo ir 
kelionės bei laikymo išlaidų. Jeigu nebėra pageidaujamo rašto lami-
nuotos grindų dangos, pasirinkti galima iš esamo asortimento.

Garantinių pretenzijų pareiškimas
Kiekvieną pretenziją būtina pareikšti raštu, kartu pateikiant visiškai 
užpildytą garantinę kortelę ir originalų pirkimo įrodymą. Garantinę 
pretenziją būtina pareikšti per 30 dienų po žalos pastebėjimo. 
Mes pasiliekame teisę, prieš patenkindami garantinę pretenziją, ją 
apžiūrėti vietoje arba įgalioti tai atlikti trečiuosius asmenis.

Atsparumas dėmėms
Veikiant šioms medžiagoms: Acetonui, rankų kremui, alkoholiniams 
gėrimams, natūraliems vaisių ir daržovių gėrimams, riebalams, kavai, 
kolos gėrimams, nagų lakui.

Taikoma teisė
Galioja Vokietijos teisė, išskyrus Jungtinių Tautų susitarimą dėl 
tarptautinio prekių pirkimo sutarčių (CISG).

Spalvos atsparumas šviesai
Spalvos atsparumas šviesai pagal Medvilnės dažymo mėlynai skalės 
6 pakopą.
Patikra pagal EN 20105. Išimtis – natūralus senėjimas.

Mes esame tris kartus Jūsų paslaugoms –
Kronoflooring 3-guba garantija
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Garantija

Prašau užpildykite:

Pavardė:

Gatvė:

Pašto kodas/
Vietovė:

El. paštas:

Telefonas: Faksas:

Kokių patalpų išklojimas?

Miegamojo

Vaikų kambario

Svetainės

Virtuvės

Prieškambario

Valgomojo

Laisvalaikio kamb.

Kitų:

Ornamentas?

Ornamento 
rūšis:

Ornamento 
nr.:

Kiekis:

Gyvenamoji patalpa
su nedideliu naudojimu

Gyvenamoji patalpa
su vidutiniu naudojimu

Gyvenamoji patalpa
su intensyviu naudojimu

Verslinės patalpos
su nedideliu naudojimu

Verslinės patalpos
su vidutiniu naudojimu

Verslinės patalpos
su intensyviu naudojimu

Kokią naudojimo klasę turi ornamentas?

Sąsaja su sutartyje ir įstatymuose 
numatytomis pretenzijomis dėl trūkumų
Su šia garantija „Kronoflooring GmbH“ (toliau vadinama „Krono-
flooring“) pirmajam pirkėjui suteikia papildomų teisių, galiojančių 
kartu su sutartyje ir įstatymuose numatytomis pretenzijomis. Tam 
tikrų sutarties sąlygų atsisakymas, apribojimas arba kiti sutartyje ir 
įstatymuose numatytų pretenzijų pakeitimai nėra susiję su toliau 
pateikiamomis taisyklėmis. Kaip pirmasis pirkėjas šios garantijos 
kontekste yra apibrėžiamas asmuo, kaip pirmasis vartotojas, įsigi-
jęs laminuotos grindų dangos iš platintojo.

Išklojimas
Laminuota grindų danga privalo būti išklota laikantis instrukcijos. 
Išklojimo nurodymus rasite kiekviename pakete. Išsamią išklojimo 
instrukciją rasite adresu www.laminat-installation.com.

Naudojimas
Garantija nesuteikiama, jeigu prie įėjimo durų nėra kilimėlių arba 
žala atsirado dėl natūralaus susidėvėjimo, neteisingų veiksmų, 
išklojimo, naudojimo, laikymo, neteisingai atliktų pakeitimo arba 
remonto darbų, klojant nebuvo naudojami originalūs „Krono-
flooring“ priedai.


