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cork+ TEKNOLOJİLİ EGGER PARKELERİ

İÇİN GARANTİ KOŞULLARI

cork+ TEKNOLOJİLİ EGGER PARKELERİ SİZE YILLARCA GÜVEN SAĞLAR.
EGGER SATIN ALINAN TARIHTEN ITIBAREN GARANTI VERIR:
ÖZEL OTURMA ALANLARINA DÖŞEMEDE
EGGER cork+ ve MEGAFLOOR cork+
ürünlerinden

15 yıl

EGGER cork+ ÜRÜNLERININ HAFIF
KULLANIMLI IŞYERI ALANLARINA
DÖŞENMESI

5 yıl
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DIKKAT: İşyerlerinde kullanılan MEGAFLOOR cork+
ürünleri için garanti verilmez.

ÜÇ KAT DAHA GÜVENLI

Kalıcı lekelerden etkilenmez - temizlemesi ve bakımı kolay
Dekor renginin açılmasına karşı dayanıklı
Uzun ömürlü - sağlam yüzeyi sayesinde yıllarca dayanan güzel dekor yüzeyi
GARANTI ŞARTLARI UYGULANMASI:

EGGER garantisi, banyo ve sauna gibi ıslak alanlar hariç olmak üzere normal özel yaşam alanları ile EGGER cork+ ürünlerinin
normal yoğunlukta traﬁğe maruz kalan işyeri alanlarında kullanılmalarını kapsar (obje alanı). Ama obje alanları için ayrı garanti
süresinin maksimum 5 yıl olduğuna dikkat edin.
cork+ teknolojili EGGER parkeleri amacına uygun olarak ve bakım talimatlarına uyularak kullanılmış olmalıdır. Parkeler, örneğin
normal kullanım koşullarında görülmeyecek şiddetli mekanik etkilerle olağanüstü bir şekilde zorlanmamalı ve/veya usülsüz
temizleme yapılarak amaca uygunsuz olarak kullanılmamış olmalıdır.
Garanti koşulları transfer edilemez ve sadece orjinal satınalan kişiye özeldir.
cork+ teknolojili EGGER parkeleri, ürün için uygun olan alanlara döşenmiş olmalıdır. Döşeme işlemi, güncel olarak geçerli olan
döşeme talimatları ile sektörde kabul edilmiş olan kurallar dikkate alınarak yapılmış olmalıdır.
*

*

*EGGER cork+ için geçerlidir

cork+ teknolojili EGGER parkeleri doğal ürünlerdir ve bu nedenle yüzey dokusu ve görüntüsünde farklılıklar olması mümkündür
ve karekteristiktir.
Evde düşen maddeler nedeniyle oluşan hasarlardan, parke yüzeyinde sıyrık ve/veya parçalanmaların görülmesi ile anlaşılabilir.
Yüzeyde sıyrılma ve parçalanma olmaksızın ortaya çıkan küçük bağlantı ve etkiler, parkenin hasar gördüğüne işaret etmez.
Keskin köşeli nesne ve uçlar nedeniyle ortaya çıkan hasarlar garanti kapsamında değildir. Nesnelerin düşme yüksekliği
150 cm‘den fazla olmamalıdır. Neseneler 1 kg‘den fazla ağır olmamalıdır.
EGGER ﬁrmasından almış olduğunuz garantinin kapsamı nedir?
Garanti hakkının tanınmasından sonra EGGER tarafından, alıcıya, EGGER ﬁrması tarafından geçerli güncel ürün çeşidine göre
yedek panel temin edilir. Malzeme ücretsiz olarak ilgili satış yerine gönderilir. Ek kurulum giderleri, restore edilerek birleştirme
işlemleri EGGER tarafından üstlenilmez ve bunlar garanti kapsamına girmez.
Uygulaması yapılan ürünün kullanımına bağlı olarak yeniye karşı eski farkı, takip eden yüzdeler kadar yeni ﬁyatlardan
kullanıldığı yıl kadar düşürülür:
Özel oturma alanlarına döşemede → 6 %
EGGER cork+ ürünlerinin işyeri alanlarına döşenmesinde → 15 %
Garanti talebimi nasıl iletebilirim?
Bir hasarın fark edilmesi ya da olası bir garanti talebi halinde müşteri, orijinal satış makbuzunu ibraz ederek derhal yetkili
satıcısı ve/veya EGGER Firması ile irtibata geçmelidir.
EGGER Firması, garanti talebinde bulunulması halinde döşemeyi yerinde inceleme ve garanti hakkını gerek esas itibariyle ve
gerekse miktarı açısından kontrol etme hakkını saklı tutar.
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cork+ TEKNOLOJİLİ EGGER

PARKELERİNİN BAKIM TALİMATI
KOLAYCA TEMIZLEYIN!

Kaba kirler uygun paspaslar yardımıyla temizlenir. Geriye kalan kirleri de elektrikli süpürgenizin fırçası ile kolayca temizlemek
mümkündür. Kullanma ve kirlenme derecesine göre parke zeminini düzenli aralıklarla nemli bez ile silmelisiniz. Bu işlemi
yaparken pahlı kenarları da uzunlamasına temizlemeye dikkat edin. Optimum düzeyde bir temizlik için sistemli EGGER döşeme
temizleyicisi CLEAN IT kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
İNATÇI LEKELER?

Kahve, limonata, meyve ve ya süt izi gibi inatçı lekelerde ılık suyla - gerekirse sıradan asitli ev temizliyicisi ile silmeniz yeterli
olucaktır. Boya, ruj izi, mürekkep, zift gibi lekeler emici bezler ve geleneksel parke temizliyicileri ile çıkarılabilir. Önemli: Zemin
yüzeyini sonrasında su ile temizleyin.
EGGER PARKELERİ İÇİN OPTİMUM KORUMA!

Tüm mobilya ayaklarında keçe kullanınız
Mobilya taşırken sürümekten ziyade havaya kaldırıp taşıyın
Yumuşak mobilya tekerleri kullanınız
Dökülen herhangi bir sıvıyı anında siliniz
Buharlı temizleyiler kullannmayınız
HER ŞEYE RAĞMEN HASAR MI GÖRÜYOR?

Ne kadar set olursa olsun bir zemin yine hasar görebilir. EGGER hasar ufak ise, sorun kolayca koyu ve açık bakım cilası
DECOR MIX & FILL ile çözülebilir. Daha büyük hasarlarlı panaller usta bir uygulayıcı tarafından değiştirilebilir.
Lütfen yerel bayinize danışın.
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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

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
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Teknik değişiklikler ve düzenlemere açıktır.

Servis ve öneri ve daha fazlası:

