GARANTIJA IR PRIEŽIŪRA
GARANTIJOS TAISYKLĖS IR INSTRUKCIJOS APIE
CORK+ TECHNOLOGIJOS EGGER GRINDYS

www.egger.com
www.egger.com

cork+ TECHNOLOGIJOS EGGER

GRINDŲ GARANTIJOS SĄLYGOS

cork+ TECHNOLOGIJOS EGGER GRINDYS ILGUS METUS SUTEIKS
JUMS PATIKIMUMO POJŪTĮ.
NUO PAT ĮSIGYJIMO DIENOS EGGER SUTEIKIA JUMS GARANTIJĄ:
KLOJANT GRINDIS PRIVAČIOS PASKIRTIES
PATALPOSE
EGGER cork+ ir MEGAFLOOR cork+ gaminiams

15 metų

KLOJANT GRINDIS EGGER cork+
GAMINIAIS KOMERCINĖS PASKIRTIES
PATALPOSE

5 metų
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DĖMESIO! MEGAFLOOR cork+ gaminiams komerciniuose
objektuose garantija nesuteikiama.

TRIGUBA APSAUGA

Nepalieka neišvalomų dėmių – lengva valyti ir prižiūrėti
Dekoratyvinis paviršius atsparus blukimui
Ilgaamžės – ilgus metus dėka atsparaus paviršiaus išliekantis gražiai dekoruotas plotas
TAIKOMOS ŠIOS GARANTIJOS SĄLYGOS:

EGGER gaminiams garantija taikoma įprastines apkrovas patiriančiose gyvenamosiose patalpose, išskyrus drėgnas patalpas,
pavyzdžiui, vonios ir saunos, bei EGGER cork+ gaminiams, naudojamiems komercinės paskirties objektuose (sektoriuje).
Tačiau prašom atkreipti dėmesį į specialiąją, ne ilgesnę kaip 5 m., garantijos galiojimo trukmę šiame sektoriuje.
cork+ technologijos EGGER grindys turi būti naudojamos pagal paskirtį ir paisant priežiūros instrukcijos. Negalima naudoti
grindų dangos ektremalių apkrovų ir/arba netaisyklingos priežiūros sąlygomis, pvz., grindims patiriant stiprias mechanines
apkrovas, kurių negalima laikyti įprastiniu naudojimu ir/arba netaisyklingai jas valant.
Garantija nėra perduodama ir galioja tik pirmajam pirkėjui.
cork+ technologijos EGGER grindys privalo būti klojamos tik tam tinkamose patalpose, laikantis galiojančios grindų klojimo
instrukcijos ir atsižvelgiant į pripažintas taisykles.
*

*

*taikoma EGGER cork+

cork+ technologijos EGGER grindys yra natūralūs gaminiai, todėl jų paviršiaus tekstūros ir išvaizdos savybių paklaidos yra
galimos ir būdingos.
Pažeidimais, nukritus įprastiniams buitiniams daiktams yra laikomi grindų paviršiaus įtrūkimai ir/arba nutrupėjimai. Nedideli
intarpai ar įlinkimai be įskilimų arba įtrūkimų nelaikomi grindų pažeidimais. Pažeidimams, atsiradusiems nuo smailių ar aštrių
daiktų, garantija nėra taikoma. Aukštis, iš kurio krenta daiktai, negali būti didesnis nei 150 cm, o jų svoris negali viršyti 1 kg.
Kokią garantiją jums suteikia įmonė EGGER?
Pripažinus teisę į garantiją, iš turimo asortimento EGGER suteiks pirkėjui laminato pakaitą. Medžiaga bus nemokamai
pristatyta į pirminę pirkimo vietą. Susidariusių grindų klojimo ir atstatymo išlaidų EGGER nekompensuoja, nes tai nėra
garantijos dalis.
Keičiant senas medžiagas į naujas per einamus garantinius metus yra nustatomos tam tikros procentinės nusidevėjimo vertės:
klojant privačiuose būstuose → 6 %
klojant EGGER cork+ gaminius komercinės paskirties objektuose → 15 %
Kaip jūs pripažįstate garantinius atvejus?
Nustačius žalos arba garantinio laidavimo įvykį, pirkėjas turi nedelsdamas kreiptis į savo prekybos agentą ir/arba EGGER
kompaniją, tuo pačiu pristatydamas originalų pirkimo įrodymą.
Gavusi nusiskundimą, įmonė EGGER pasilieka teisę pati apžiūrėti grindis vietoje ir įvertinti pretenzijos teisėtumą tiek dydžio
tiek ir defektų atsiradimo priežasties prasme.
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cork+ TECHNOLOGIJOS EGGER GRINDŲ
PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA
PAPRASČIAUSIAI ŠVARU!

Didžiausias purvas sulaikomas vien patiesus atitinkamus durų kilimėlius. Likusieji nešvarumai tiesiog susiurbiami dulkių
siurbliu su šepečio antgaliu. Atsižvelgiant į naudojimo paskirtį ir taršos lygį reguliariai grindis nušluostykite drėgnu skuduru.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad išilgine kryptimi būtų išvalyti ir sujungimu tarpai. Tam, kad valymas būtų optimalus,
rekomenduojame šiai sistemai skirtą EGGER grindų valiklį CLEAN IT.
SUNKIAI PAŠALINAMOS DĖMĖS?

Esant sunkiai pašalinamoms dėmėms, pvz., kavos, arbatos, vaisvandenių, vaisių arba pieno, pakaks šilto vandens ir įprastinio
valiklio acto pagrindu. Dažus, lūpdažius, tušą, dervą ir pan. be didesnio vargo pašalinsite įprastine, gerai įgeriančia šluoste ir
tinkamu universaliu valikliu. Svarbu: nuvalius nuplauti vandeniu.
OPTIMALI APSAUGA EGGER GRINDIMS!

Priklijuokite ant stalo ir kėdžių kojų specialias veltines apsaugas
Perstatant baldus juo perkelkite, nestumdykite
Naudokite minkštus baldų ratukus (W tipo)
Nedelsiant pašalinkite atsirandančią drėgmę
Nenaudokite garinių valymo priemonių
VIS TIEK YRA PAŽEIDIMŲ?

Jeigu nepaisant Jūsų grindų atsparumo visgi atsiranda nedidelis pažeidimas, jį galite lengvai pašalinti su EGGER šveisia arba
tamsia pasta DECOR MIX & FILL. Stipriai pažeistas dalis galite tiesiog pasikeisti į geras.
Panašiais atvejais siūlome susisiekti su pardavėju.
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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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Galimi techniniai pakeitimai ir spausdinimo klaidos.

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

Aptarnavimas, konsultacijos ir daugiau:

