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GARANTIVILLKOR FÖR EGGER
GOLV MED cork+ TEKNOLOGI
EGGER GOLV MED cork+ TEKNOLOGI GER ER MÅNGA ÅRS TRYGGHET.
EGGER GER ER EN GARANTI FRÅN INKÖPSDATUM:
VID INSTALLATION I PRIVATA BOSTÄDER
För EGGER cork+ och MEGAFLOOR cork+
produkter

15 år

FÖR EGGER cork+ INSTALLERAT I
KOMMERSIELLA YTOR MED MÅTTLIG
SLITAGE

5 år
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OBSERVERA: För MEGAFLOOR cork+ produkter
ingen garanti för kommersiella ytor.

TREFALDIG SÄKERHET

Tålig mot fläckar - lätt att tvätta och sköta
Tålig mot dekorsläpp
Lång livslängd - vackra dekorytor för många år tack vare den robusta ytan
GÄLLER FÖLJANDE GARANTIVILLKOR:

EGGER garantin gäller för all användning i samtliga boytor samt med EGGER cork+ produkter för måttlig användning i
kommersiella ytor. Garantin täcker inte våtutrymmen såsom badrum. Observera den separata maximala garantitiden
om 5 år för användning i kommersiella ytor.
EGGER golv med cork+ teknologi måste underhållas i enlighet med skötselinstruktionerna. Golvet får inte utsättas
onormalt slitage och/eller olämplig behandling, till exempel genom stark mekanisk påverkan, vilket inte kan räknas
som normal användning och/eller felaktig rengöring.
Garantin kan inte överlåtas och endast den ursprungliga köparen är berättigad till den.
EGGER golv med cork+ teknologi måste ha installerats i utrymmen som är lämpliga för produkten. Installationen måste
ha utförts enligt aktuella läggningsinstruktioner och i enlighet med vedertagen praxis.
*

*

*Gäller endast EGGER cork+

EGGER golv med cork+ teknologi är naturliga produkter och därför kan variationer i ytfinishen och optik förekomma.
Skador på grund av fallande hushållsföremål innebär att ytan på golvet uppvisar repor och/eller flisor. Mindre spår
utan repor eller flisor på ytan utgör inte någon skada på golvet. Skador, som framkallats av spetsiga eller vasskantade
föremål, undantas i garantin. Fallhöjden för föremålen får inte vara högre än 150 cm. Föremålen får inte väga mer än 1 kg.
Vilken garantiomfattning får ni från Firma EGGER?
Efter godkännande av garantianspråk kommer kunden att få en leverans från EGGERs med en direkt panelsersättning
från det aktuella gällande sortimentet från företaget EGGER. Materialet levereras kostnadsfritt till det ursprungliga
inköpsstället. Uppkomna installationskostnader, inklusive återinstallation, bekostas inte av EGGER och utgör inte heller
någon del i garantin.
Med hänsyn till redan skedd användning av materialen kommer, med innebörden „Nytt för Gammalt“ avdrag, följande
procentvärden av nypriset att dras av på nypriset för varje påbörjat år:
Vid installation i boytor → 6 %
med EGGER cork+ produkter installerade i kommersiella ytor → 15 %
Hur gör jag anspråk på min garanti?
Efter erkännandet av skadetillfälle eller eventuell garanti måste köparen omedelbart kontakta sin återförsäljare och/
eller firman EGGER med uppvisande av ursprungligt köpebevis.
EGGER förbehåller sig rätten att efter garantianspråken har meddelats undersöka golvet visuellt på plats och att granska
motiveringen till garantianspråk med avseende både till grund och belopp.
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SKÖTSELINSTRUKTION FÖR EGGER
GOLV MED cork+ TEKNOLOGI
ENKELT REN!

Den grövsta smutsen skall hållas borta med lämplig dörrmatta. Återstående smuts tas bort med med hjälp av damsugare.
Beroende på användings- och nedsmutsningsgrad skall du också regelbundet torka golvet med en fuktig trasa. Se till att
du rengör fasningen i längdriktningen. För optimal rengörning rekommenderar vi EGGERs avsedda golvsrengöringsmedel
CLEAN IT.
ENVISA FLÄCKAR?

Vid envisa fläckar som kaffe, te, läsk, frukt eller mjölk - räcker ljummet vatten och eventuellt surt rengöringsmedel,
om det behövs. Färg, läppstift, tusch, tjära osv. kan lätt tas bort med en vanlig uppsugande trasa och en lämplig
universalrengörare. Viktigt: Neutralisera ytan med vatten efteråt.
OPTIMALT SKYDD FÖR EGGER GOLVEN!

Sätt fast möbeltassar av filt under stols- och bordsben
Lyft upp möbler när de ska flyttas istället för att dra eller putta
Använd mjuka möbelrullar (typ W)
Torka genast upp fukt eller spill
Använd inte ångrengörare
SKADAD TROTS DET?

Om en panel skulle skadas, trots ert golvs robusthet, så kan en mindre skada avlägsnas med det systemrelaterade EGGER
reparationspasta DECOR MIX & FILL light and dark. Mer kraftigt skadade delar kan enkelt bytas ut av en fackman.
Vänligen kontakta er lokala leverantör/fackhandel.
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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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Vi reserverar oss för tekniska ändringar och tryckfel.

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, rådgivning och mer:

