Slovenščina

Garancijska kartica

Trojna garancija
• Odpornost na obrabo
• Odpornost proti bledenju
• Neobčutljivost za madeže

Pogodbene in zakonske pravice v primeru napake
Podjetje Kronoflooring GmbH (v nadaljevanju »Kronoflooring«) s to
garancijo prvotnemu kupcu poleg pogodbenih in zakonskih pravic
v primeru napake priznava dodatne pravice. Naslednja določila ne
izničijo, ne omejujejo in ne spremenijo pogodbenih in zakonskih
pravic v primeru napake na kakršen koli drug način. Prvotni kupec v
tej garanciji je oseba, ki je laminatna tla od trgovca kupila kot prvi
uporabnik.
Garancijski pogoji
To jamstvo velja za uporabo v zasebnih domovih za vse vrste laminatnih tal, ki so bila položena v prostorih z običajno obremenitvijo in v
skladu z razredom uporabe glede na standard EN 13329, ne velja pa
za izredne kemične ali mehanske obremenitve. Garancija ni prenosljiva, pripada le prvotnemu kupcu.
Garancijsko obdobje
Obdobje jamstva je odvisno od posameznega izdelka in je zapisano
na embalaži izdelka. Garancija začne veljati z datumom, ki je naveden na potrdilu o nakupu prvotnega kupca. Z uporabo garancijskih
storitev se garancijsko obdobje ne podaljša niti se ne obnovi.
Polaganje
Laminatna tla morate položiti v skladu z navodili za polaganje. Navodila za polaganje so priložena v vsakem paketu, natančnejša navodila pa najdete na spletnem mestu www.laminat-installation.com.
Ravnanje z izdelkom
Garancija je neveljavna, če ob vstopu v prostor ni predpražnika, ki
bi zadržal umazanijo, v primeru poškodb, ki nastanejo kot posledica
normalne obrabe, v primeru nepravilne uporabe, razstavljanja, uporabe ali skladiščenja, v primeru nestrokovno opravljenih sprememb
in popravil ali če pri polaganju ni bila uporabljena originalna oprema podjetja Kronoflooring.
Odpornost na obrabo
Garancijski zahtevek lahko vložite, ko je okrasna plast na površini
najmanj enega kvadratnega centimetra popolnoma odstranjena.
Obraba opažnih robov ni vključena v garancijo.

3x

Za vas smo tu 3 x 3-kratna garancija

Odpornost proti bledenju
Šesta stopnja po lestvici ohranjanja intenzivnosti barv.
Preizkušeno v skladu s standardom EN 20105. Ne vključuje posledic
naravnega staranja.

Prosimo izpolnite:

Neobčutljivost za madeže
Pri delovanju naslednjih snovi: acetona, kreme za roke, alkoholnih
pijač, naravnih sadnih in zelenjavnih sokov, maščob, kave, sladkih
gaziranih pijač, laka za nohte.

Ulica:

Garancijski zahtevek
Vsako reklamacijo morate predložiti v pisni obliki s popolnoma izpolnjenim potrdilom o garanciji in z originalnim potrdilom o nakupu. Garancijo morate uveljavljati v 30 dneh od nastanka poškodbe.
Preden podjetje Kronoflooring reklamacijo prizna, si pridržuje pravico do ogleda poškodbe na samem mestu ali pravico do pooblastitve
tretje osebe, da si ogleda poškodbo.

Telefon:

Garancijske storitve
Podjetje Kronoflooring lahko obveznosti iz garancijskega zahtevka
do prvotnega kupca po lastni izbiri poravna v denarni obliki ali z
materialnim nadomestilom. Znesek vračila v denarni obliki se določi
glede na trenutno vrednost blaga. Trenutna vrednost blaga se določi glede na čas od začetka garancijskega obdobja. Pri poravnavi
obveznosti iz garancijskega zahtevka v obliki materialnega nadomestila prvotnemu kupcu pomanjkljivi opaž na prodajnem mestu,
kjer je bilo blago kupljeno, brezplačno zamenjajo z nadomestnim
izdelkom. Prvotni kupec do drugih garancijskih storitev ni upravičen.
Garancijske storitve predvsem ne vključujejo stroškov gradnje, montaže, prevoza in potnih stroškov, kot tudi stroškov skladiščenja in
transportnih stroškov. Če laminatnih tal z želenim okrasnim vzorcem
ni več mogoče dobaviti, je treba nadomestna laminatna tla izbrati iz
trenutne ponudbe.
Veljavna zakonodaja
Veljavna je nemška zakonodaja, izključujoč konvencijo Združenih
narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG).

Garancija

Ime:

Poštna
številka/kraj:
Faks:

E-mail:

Polaganje v katerih prostorih?
Spalnica

Jedilnica

Otroška soba

Soba za hobi

Dnevna soba

Ostalo:

Kuhinja

Dekor?
Vrasta
dekorja:
Dekor
številka:
Količina:

Veža

Kateri razred rabe ima dekor?

Stanovanjski prostor
ki se malo uporablja

Poslovni prostor
ki se malo uporablja

Stanovanjski prostor
srednje obremenjen

Poslovni prostor
srednje obremenjen

Stanovanjski prostor
ki se intenzivno uporablja

Poslovni prostor
ki se intenzivno uporablja

