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GARANCIA FELTÉTELEK AZ cork+ TECHNOLÓGIÁVAL
KÉSZÜLT EGGER PADLÓBURKOLATOKHOZ
A cork+ TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT PADLÓBURKOLATOK SOK ÉVEN ÁT
BIZTONSÁGOT NYÚJTANAK ÖNNEK.
EGGER GARANCIÁT NYÚJT A VÁSÁRLÁS NAPJÁTÓL:
LAKÓTERÜLETI LERAKÁS ESETÉN
EGGER cork+ és MEGAFLOOR cork+ termékekre

15 év

EGGER cork+ TERMÉKEKRE, MÉRSÉKELT
IGÉNYBEVÉTELNEK KITETT, ÜZLETI
RENDELTETÉSŰ TERÜLETEKEN

5 év
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FIGYELEM: Üzleti rendeltetésű területeken történő alkalmazás esetén
a MEGAFLOOR cork+ termékekre a garancia nem vonatkozik

HÁROMSZOROS BIZTONSÁG

A megmaradó foltokkal szemben ellenálló - egyszerűen tisztítható és ápolható
A dekorfelület kifakulásával szemben ellenálló
Hosszantartó - gyönyörű dekorfelületek hosszú évekre a különlegesen kemény felületnek köszönhetően
A KÖVETKEZŐ GARANCIÁLIS FELTÉTELEK ÉRVÉNYESEK:

Az EGGER garancia a magánlakások területére, EGGER cork+ termékek esetében pedig mérsékelt igénybevételnek kitett,
üzleti rendeltetésű területekre érvényes. Nem érvényes a garancia nedves területekre, például fürdőszobákra. Kérjük vegye
figyelembe, hogy az üzleti rendeltetésű területekre speciális, max. 5 éves garancia vonatkozik.
Az EGGER cég cork+ technológiával készült padlóburkolatai használatának rendeltetésszerűen és az ápolási útmutatónak
megfelelőnek kellett történnie. Nem fogadható el, ha a padlókat rendkívüli igénybevételnek tették ki és/vagy velük
szakszerűtlenül bántak, például szokásos használatnak már nem tekinthető, erős mechanikai hatások és/vagy nem megfelelő
tisztítás által.
A garancia nem átruházható és kizárólag az eredeti vásárló jogosult rá.
Az EGGER cég cork+ technológiával készült padlóburkolatainak a termék számára alkalmas helyiségekben kell lerakva lenniük.
A lerakásnak az aktuálisan érvényes lerakási útmutató szerint és az általánosan elismert lerakási előírásoknak a figyelembe
vételével kellett történnie.
*

*

*csak a EGGER cork+ termékre érvényes

A cork+ technológiával készült EGGER padlóburkolatok természetes anyagból készült termékek. Ezért a felület simasága és
külső megjelenése eltérő lehet.
A háztartásokban előforduló, leeső tárgyak által okozott sérülések alatt azt értjük, hogy a padló felületén repedések és/vagy
letöredezések vannak. A kis méretű zárványok és/vagy repedések vagy letöredezések nélküli benyomódások nem jelentik
a padló sérülését. A hegyes vagy éles tárgyak által okozott sérülések nem tartoznak a garancia hatálya alá. A tárgyak esési
magassága nem haladhatja meg a 150 cm-t. A tárgy súlya nem haladhatja meg az 1 kg-ot.
Mire terjed ki az EGGER által nyújtott garancia?
A garanciális igény elismerése után az EGGER cég közvetlen padlólap cserét biztosít a vásárlónak az aktuális választékból. Az
anyag díjmentesen leszállításra kerül az eladóhelyre. A felmerülő lerakási költségeket (beleértve ezekbe a bontás költségét is)
az EGGER cég nem vállalja, és ezek nem is képezik a garancia részét.
Annak figyelembevételével, hogy a garancia érvényesítése során új termék kerül átadásra a régi helyett, a következő
százalékok kerülnek levonásra minden megkezdett garancia év után évenként az termék árából:
magánlakásokban történt lerakás esetén → 6 %
EGGER cork+ termékek üzleti rendeltetésű területeken történt lerakása esetén → 15 %
Hogyan érvényesítheti garancia igényét?
A garanciális sérülés észrevétele után a vásárlónak azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a kereskedővel és/vagy az EGGER
céggel és be kell mutatnia az eredeti számlát.
A garanciaigény bejelentése után az EGGER cég fenntartja magának a jogot arra, hogy a lerakás helyszínén megvizsgálja a
padlót és ellenőrizze a garancia igény jogosságát akár az ok, akár pedig a mérték tekintetében.
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ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ cork+ TECHNOLÓGIÁVAL
KÉSZÜLT PADLÓBURKOLATOKHOZ
EGYSZERŰEN TISZTA!

A legtöbb szennyeződés megfelelő lábtörlő használatával távoltartható. A többi szennyeződés eltávolításához használja
porszívója kefés fejét. A használat és a szennyezés mértékétől függően a padlót nedves ruhával rendszeres időközönként fel
kell törölni. A fózolt élek tisztítását is el kell végezni hosszanti irányban. Az optimális tisztításhoz az EGGER rendszerű CLEAN IT
padlótisztítót ajánljuk.
MAKACS SZENNYEZŐDÉSEK?

A makacs foltok esetén, mint a kávé, tea, gyümölcs és tej foltok, langyos víz használata - hagyományos savas háztartási
tisztítóval- elégséges. Festék, rúzs, tinta, kátrány stb. könnyen eltávolítható egy nedvszívó ruha és egy megfelelő univerzális
tisztító használatával. Fontos: Utána semlegesítse a felületet vízzel.
OPTIMÁLIS VÉDELEM AZ EGGER PADLÓBURKOLATOK SZÁMÁRA!

Rakjon filcpárnákat a bútorok lábaira
Tolás és húzás helyett emelje fel a bútort mozgatásnál
Használjon puha bútorgörgőket
A nedvesedéseket azonnal törölje fel
Ne használjon gőztisztítót
ENNEK ELLENÉRE SÉRÜLÉS TAPASZTALHATÓ?

Ha a padló robusztus kivitele ellenére egy panel megsérül, a kisebb sérülést a rendszerhez tartozó EGGER DECOR MIX & FILL
világos és sötét változatával problémamentesen meg lehet szüntetni. A komolyan sérült elemeket szakember egyszerűen
kicserélheti.
Kérjük vegye fel a kapcsolatot helyi kereskedőjével.
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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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Technikai módosítások és kiegészítések tárgya.

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

Szerviz, tanácsadás és még több:

