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GARANTIBESTEMMELSER FOR
EGGER GULV MED cork+ TEKNOLOGI
EGGER GULV MED cork+ TEKNOLOGI GIR DEG ET SIKKERT
GULV SOM VIL VARE I MANGE ÅR.
EGGER GIR GARANTI FRA KJØPEDATOEN:
VED LEGGING I PRIVATE BOLIGOMRÅDER
på EGGER cork+ og MEGAFLOOR cork+
produkter

15 år

EGGER cork+ - PRODUKTER VED
LEGGING I ROM BRUKT TIL LETT
NÆRINGSVIRKSOMHET

5 år
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FORSIKTIG: For MEGAFLOOR cork+ produkter gis
det ingen garanter ved bruk i næringslokaler.

3 GANGER SIKKERHET

Uimottagelig for permanente flekker – lett å rengjøre og pleie
Motstandsdyktig mot falming av dekoren
Holdbar og nydelig dekor i mange år på grunn av robust overflate
GJELDER FØLGENDE GARANTIBESTEMMELSER:

EGGERs garanti gjelder hovedsakelig i private hjem, med unntak av våtrom som baderom og saunaer, samt for EGGERs
cork+ produkter i områder benyttet til lett næringsvirksomhet (gjenstandens område). Vær oppmerksom på den spesielle
garantitiden for offentlig område på maks. 5 år.
EGGER gulv med cork+ teknologi må ha vært brukt etter formålet og i tråd med instruksjonene for pleie. Gulvet må ikke ha vært
utsatt for unormal slitasje og/eller uegnet behandling, for eksempel sterk mekanisk påvirkning som fører til riper, eller feil
rengjøring.
Garantien kan ikke overføres til andre, det er kun den opprinnelige kjøperen som har garantirettigheter.
EGGER gulv med cork+ teknologi må ha vært montert i rom som er egnet for produktet. Monteringen skal ha vært utført i tråd
med monteringsanvisningene for EGGER gulv og/eller generelt aksepterte regler for legging av gulv.
*

*

*Gjelder bare for EGGER cork+

EGGER gulv med cork+ teknologi er naturprodukter, og det kan derfor forekomme avvik i overflatens beskaffenhet og utseende.
Skader som oppstår som følge av at man mister et objekt på gulvet, defineres som sprekker i overflaten på gulvet og/eller
avskalling på overflaten. Ubetydelige merker uten sprekker eller avskalling på overflaten regnes ikke som en skade på gulvet.
Skader som skyldes at skarpe objekter har falt ned på gulvet, dekkes ikke av garantien. Fallhøyden for objekter må ikke være
over 150 cm. Objektene må ikke veie mer enn 1 kg.
Hva omfatter garantien som du mottar fra EGGER?
Når garantikravet er godkjent, vil EGGER levere en direkte erstatning av paneler til kunden fra EGGERs gjeldende utvalg.
Materialene vil bli levert vederlagsfritt til det opprinnelige salgsstedet. Monteringskostnader ved ettermontering blir ikke
dekket av EGGER og utgjør ikke en del av garantien.
Med hensyn til bruken av materialet som har funnet sted, når det gjelder «nytt mot gammelt», vil følgende prosentandel av
den nye prisen trekkes fra per år som har gått av garantiperioden:
ved legging i privat bolig → 6 %
ved legging av EGGERs cork+ produkter i næringslokaler → 15 %
Hvordan fremsetter jeg mitt garantikrav?
Ved oppdagelse av skader eller mulig garanti, må kjøperen ta kontakt med sin forhandler og/eller EGGER-selskapet
øyeblikkelig og legge frem det originale kjøpsbeviset.
Når det blir rapportert om garantikrav, forbeholder EGGER-selskapet seg retten til å undersøke gulvet visuelt på stedet og
se gjennom garantikravet både når det gjelder basisen og mengden.
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INSTRUKSJONER OM PLEIE AV GULV
MED cork+ TEKNOLOGI FRA EGGER
BARE RENGJØR GULVET!

Mye støv og skitt kan holdes ute ved å bruke store dørmatter. Støv og skitt som likevel kommer inn kan fjernes ved å bruke
børsteenheten som følger med støvsugeren. Avhengig av brukshyppigheten og mengden skitt bør du også dra over gulvet
regelmessig med en fuktet klut. Pass på at du også rengjør fordypningene i langsgående retning. For å oppnå optimal rengjøring
anbefaler vi CLEAN IT, som er EGGERs produkt for rengjøring av gulv.
GJENSTRIDIGE FLEKKER?

For gjenstridige flekker som kaffe, te, saft, frukt eller melk, holder det å bruke lunkent vann sammen med et vanlig
husholdningsmiddel. Maling, leppestift, blekk, tjære osv. kan lett fjernes med en vanlig klut og universalmiddel.
Viktig: Nøytraliser overflaten med vann etterpå.
OPTIMAL BESKYTTELSE FOR GULV!

Sett på filtputer på alle føtter på møblene
Løft møbelet når du skal flytte i stedet for å skyve eller dra det
Sørg for at det er myke hjul under møblene
Tørk opp søl med det samme
Bruk ikke damprenser
ER DET SKADE UANSETT?

Uansett hvor slitesterkt gulvet er, kan det likevel oppstå skade på et gulvbord. Hvis skaden er beskjeden, kan problemet lett
løses med systemets pasta DECOR MIX & FILL light og dark. Gulvbord som er mer alvorlig skadet kan lett skiftes ut av en fagmann.
Kontakt din lokale forhandler.
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EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Germany
T +49 2961 770-0
F +49 2961 770-62919
info-bri@egger.com

www.egger.com

EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Germany
T +49 3841 301-0
F +49 3841 301-20222
info-wis@egger.com
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EGGER Retail Products
GmbH
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria
T +43 50 600-0
F +43 50 600-90682
info-sjo@egger.com

Service, råd og mer:

