ГАРАНЦИЯ И ПОДДРЪЖКА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ И УПЪТВАНЕ
ЗА ПОДДРЪЖКА ЗА ПОДОВЕ EGGER С
ТЕХНОЛОГИЯ CORK+
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДОВЕ EGGER
С ТЕХНОЛОГИЯ cork+
ПОДОВЕТЕ EGGER С ТЕХНОЛОГИЯ cork+ ВИ ДАВАТ СИГУРНОСТ ЗА МНОГО
ГОДИНИ НАПРЕД.
EGGER ВИ ДАВА ГАРАНЦИЯ ОТ ДАТАТА НА ПОКУПКА:
ПРИ ПОЛАГАНЕ В ЖИЛИЩНИ
ПОМЕЩЕНИЯ на продуктите EGGER cork+
и MEGAFLOOR cork+

15 години

ПРИ ПОЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ
EGGER cork+ В ПОМЕЩЕНИЯ С УМЕРЕНА
СТОПАНСКА УПОТРЕБА

5 години
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ВНИМАНИЕ: За продуктите MEGAFLOOR cork+ няма гаранция
за стопанска употреба.

ТРОЙНА СИГУРНОСТ

Нечувствителни спрямо оставащи петна – лесни за почистване и поддръжка
Устойчивост на избеляване на декора
Дълготрайни красиви декорирани повърхности за много години напред благодарение на стабилната повърхност
ВАЖАТ СЛЕДНИТЕ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

EGGER гаранцията обхваща нормално натоварените жилищни зони с изключение на мокрите помещения като бани и сауни,
а при продуктите EGGER cork+ – умерено натоварените стопански зони (обекти). Но спазвайте специалната продължителност
на гараницята за обекти от макс. 5 години.
Подовете EGGER с технология cork+ трябва да са използвани по предназначение и при спазване на упътването за поддръжка.
Те не бива да са били натоварвани извънредно и/или да са били третирани неправилно, например със силно механично
въздействие, което не се разглежда като обичайна употреба, и/или ненадлежно почистване.
Гаранцията не може да се прехвърля и на нея има право само първият купувач.
Подовете EGGER с технология cork+ трябва да са положени в помещения, подходящи за продукта. Полагането трябва
да е извършено съгласно актуално действащото упътване за полагане и при спазване на признатите правила.
*

*

*важи за EGGER cork+

Подовете EGGER с технология cork+ са естествени продукти, следователно са възможни и характерни отклонения
в характеристиките и външния вид на повърхностите.
Под повреди от обичайни за дома падащи предмети се разбира, че на повърхността на пода има пукнатини и/или
отчупвания. Леките включвания и притискания без пукнатини или отчупвания на повърхността не представляват повреда
на пода. Повредите, причинени от островърхи предмети или предмети с остри ръбове, са изключени от гаранцията.
Височината на падане на предметите не бива да надвишава 150 cm. Теглото на предметите не бива да надвишава 1 kg.
Какъв обем на гаранцията получавате от фирма EGGER?
След признаване на гаранционната претенция фирма EGGER осигурява на клиента директна смяна на панела от актуално
действащия асортимент на фирма EGGER. Материалът се доставя безплатно на търговския обект. Евентуалните разходи за
полагане, включително за обратен монтаж, не се поемат от EGGER и не са част от гаранцията.
С оглед на вече осъществената употреба на материала по смисъла на раздела „Ново за старо“ за текущата година на
гаранционния период се изваждат следните процентни стойности върху новата цена:
при полагане в частни жилищни зони → 6 %
при полагане на продукти EGGER cork+ в стопански зони → 15 %
Как да предявите Вашата гаранционна претенция?
След откриване на щета или гаранционно събитие, купувачът трябва незабавно да се свърже със своя доставчик и/или
фирма EGGER, като представи оригинална касова бележка.
Фирма EGGER си запазва правото при предявяване на гаранционна претенция да огледа пода на място и да провери
основанието на гаранционната претенция, както по отношение на причината, така и по отношение на размера.
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УПЪТВАНЕ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПОДОВЕ
EGGER С ТЕХНОЛОГИЯ cork+
ПРОСТО ЧИСТО!

Най-грубите замърсявания се задържат от подходящи изтривалки за врати. При останалите замърсявания помага
обикновеното изсмукване с приставка с четка на Вашата прахосмукачка. В зависимост от степента на ползване и
замърсяване трябва редовно да избърсвате пода с навлажнена кърпа. При това внимавайте да почиствате фаските
надлъжно. За оптимално почистване препоръчваме системата CLEAN IT, разработена от EGGER за почистване на подове.
УПОРИТИ ПЕТНА?

При упорити петна като кафе, чай, лимонада, плодове или мляко е достатъчна смес от хладка вода с малко домашен
препарат за почистване. Боя, червило, туш, мастило, лак за нокти и др. могат да се почистват безпроблемно с обикновена
попиваща кърпа и универсален почистващ препарат, подходящ за паркет. Важно: След това неутрализирайте повърхността,
като я забършете с карпа навлажнена само с вода.
ОПТИМАЛНА ЗАЩИТА ЗА ПОДОВЕ EGGER!

Поставете филцови капачки под краката на столове и маси
Когато премествате мебелите, ги вдигайте – не ги влачете
Използвайте меки ролки за мебели (тип W)
Незабавно отстранете останалата влага
Не използвайте изпаряващи се препарати
ВЪПРЕКИ ТОВА ПОВРЕДА?

Ако въпреки стабилността на Вашия под някой от панелите се повреди, тази малка повреда може да се
отстрани безпроблемно с предназначения за системата ремонтен комплект EGGER DECOR MIX & FILL light and dark.
Силно повредените части могат лесно да се сменят от специалист.
За целта се обърнете към Вашия специализиран магазин.
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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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Запазваме си правото на технически промени и допълнения.

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

Обслужване, консултация и още нещо:

