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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΤΗΣ
EGGER ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CORK+ / COMFORT+
ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΤΗΣ EGGER ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CORK+ / COMFORT+ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ EGGER ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΈΣ ΟΙΚΊΕΣ
ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGGER cork+ και
MEGAFLOOR Comfort+ εγγύηση

15 ετών

ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ EGGER cork+ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ
ΜΕ ΜΈΤΡΙΑ ΧΡΉΣΗ

5 ετών
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ΠΡΟΣΟΧΉ: Η εγγύηση δεν καλύπτει τα προϊόντα MEGAFLOOR Comfort+
όταν χρησιμοποιούνται σε εμπορικό περιβάλλον.

ΤΡΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ανθεκτικά σε επίμονους λεκέδες – χάρη στον εύκολο καθαρισμό και τη φροντίδα
Υψηλής αντοχής – αντέχει στο ξεθώριασμα του χρώματος του διακόσμου
Μακροχρόνιο – όμορφες διακοσμητικές επιφάνειες που διαρκούν για πολλά έτη χάρη στην εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια
ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

	Η εγγύηση της EGGER για τα προϊόντα επεκτείνεται βασικά στον τομέα των οικίων, που έχουν κανονικές απαιτήσεις, με εξαίρεση
τους χώρους με υγρασία όπως τα μπάνια και οι σάουνες, καθώς και τον τομέα των εμπορικών εφαρμογών με μέτριες απαιτήσεις
(τομέας αντικειμένων) στην περίπτωση των προϊόντων EGGER cork+. Δώστε προσοχή στον εξατομικευμένο χρόνο εγγύησης για
τον τομέα αντικειμένων που αριθμεί το μέγιστο 5 έτη.
	Τα δάπεδα της EGGER με τεχνολογία cork+ / Comfort+ πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τον ορισμό τους και τις οδηγίες
φροντίδας. Δεν επιτρέπειται να χρησιμοποιηθούν σε ασυνήθεις εφαρμογές ή/και να χρησιμοποιηθούν με τρόπο ακατάλληλο,
παραδείγματος χάρη να υποστούν ισχυρές μηχανικές καταπονήσεις, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη συνήθη τους χρήση
ή/και να υφίστανται καθαρισμό με μη ενδεδειγμένο τρόπο.
	Η εγγύηση δεν μεταβιβάζεται και τη δικαούται μόνο ο αρχικός αγοραστής.
	Τα δάπεδα της EGGER με τεχνολογία cork+ / Comfort+ πρέπει να τοποθετηθούν σε χώρους κατάλληλους για το προϊόν. Η
τοποθέτηση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες ισχύουσες οδηγίες τοποθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη τους
αναγνωρισμένους κανόνες για την τοποθέτηση δαπέδων.
*

*

*ισχύει για τα προϊόντα EGGER cork+

	Τα δάπεδα της EGGER με τεχνολογία cork+ / Comfort+ είναι φυσικά προϊόντα. Είναι δυνατές και χαρακτηριστικές οι αποκλίσεις
στην υφή των επιφανειανών και του οπτικού αποτελέσματος.
	Με την έννοια των ζημιών που προκαλούν τα συνήθη οικιακά αντικείμενα όταν αυτά πέφτουν επάνω στο δάπεδο εννοείται ότι η
επιφάνεια του δαπέδου εμφανίζει σχισίματα ή/και ρωγμές. Τα ελάχιστα αποτυπώματα στην επιφάνεια χωρίς ρωγμές ή σχισίματα
δεν συνιστούν ζημιά του δαπέδου. Οι ζημιές τις οποίες προκαλούν αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα αποκλείονται από την εγγύηση.
Το ύψος πτώσης των ανιτκειμένων δεν επιτρέπεται να αριθμεί περισσότερο από 90 εκατοστά. Το βάρος των αντικειμένων δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,5 χιλιόγραμμο.
Ποιο εύρος εγγύησης λαμβάνετε από την εταιρεία EGGER?
	Κατόπιν αναγνώρισης του αιτήματος για εγγύηση, παρέχεται στον αγοραστή από την EGGER άμεση αντικατάσταση των πλαισίων
από την τρέχουσα ισχύουσα ποικιλία εμπορευμάτων της εταιρείας EGGER. Το υλικό παραδίδεται χωρίς χρέωση στο αρχικό σημείο
πώλησης. Η EGGER δεν αναλαμβάνει τυχόν έξοδα τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης, και τα τελευταία δεν
συνιστούν συστατικό μέρος της εγγύησης.
	Σε σχέση με την ήδη πραγματοποιηθείσα χρήση των υλικών αφαιρούνται με την έννοια της αφαίρεσης «Νέο αντί του Παλιού» ανά
τρέχον έτος του χρόνου εγγύησης οι εξής ποσοστιαίες μονάδες ως προς τη νέα τιμή:
κατά την τοποθέτηση σε οικίες → 6 %
κατά την τοποθέτηση προϊόντων EGGER cork+ σε εμπορικά περιβάλλοντα → 15 %
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Πώς να υποβάλλετε το αίτημά σας για εγγύηση?
	Μετά την αναγνώριση μιας βλάβης ή πιθανής αξίωσης για εγγύηση, ο αγοραστής υποχρεούται, κατόπιν υποβολής της αυθεντικής
απόδειξης αγοράς, να επικοινωνήσει αμέσως με τον εμπορικό αντιπρόσωπο της EGGER ή/και την ίδια την εταιρεία EGGER.
	Η εταιρεία EGGER επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά την ανακοίνωση αιτημάτων για εγγύηση, να εξετάζει το δάπεδο στο
χώρο τοποθέτησής του και να ελέγχει το δίκαιο ενός αιτήματος για εγγύηση, τόσο ως προς το αίτιο όσο και ως προς το ύψος της
εγγύησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΗΣ EGGER
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CORK+ / COMFORT+
ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΑ ΚΑΘΑΡΑ!

Οι χονδρές ακαθαρρσίες φράσσονται μέσω των κατάλληλων χαλιών πόρτας. Στις λοιπές ακαρθασίες βοηθά η απλή αναρρόφηση
με το εξάρτημα – βούρτσα της ηλεκτρικής σας σκούπας. Ανάλογα με το βαθμό χρήσης και ρύπανσης, θα πρέπει, σε τακτά
διαστήματα, να καθαρίζετε το δάπεδο με ένα υγρό πανί. Θα πρέπει να δώσετε προσοχή, ώστε να καθαρίζετε ακόμη και τις
λοξοτμήσεις σε εγκάρσια κατεύθυνση. Για το βέλτιστο καθαρισμό συνιστούμε τη χρήση του ειδικού καθαριστικού δαπέδων της
EGGER με την εμπορική ονομασία CLEAN IT.
ΕΠΙΜΟΝΟΙ ΛΕΚΕΔΕΣ?

Σε επίμονους λεκέδες όπως λεκέδες από καφέ, τσάι, λεμονάδα, φρούτα ή γάλα, αρκεί η χρήση χλιαρού νερού και ενός συνήθους
οικιακού καθαριστικού με ξύδι. Η μπογιά, το κραγιόν, η μελάνη, η άσφαλτος, κ.τ.λ. απομακρύνονται χωρίς προβλήματα με
τη χρήση ενός συνήθους απορροφητικού πανιού του εμπορίου και ενός συνήθους εμπορικού καθαριστικού γενικής χρήσης.
Σημαντικό: ουδετεροποιήστε στο τέλος την επιφάνεια με νερό.
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΗΣ EGGER!

Τοποθετήστε δακτύλιους από τσόχα κάτω από τα πόδια των καρεκλών και τραπεζιών
Σηκώστε τα έπιπλα ψηλά – μην τα σπρώχνετε
Χρησιμοποιήστε μαλακά ροδάκια (τύπου W)
Απομακρύνετε αμέσως την υφιστάμενη υγρασία
Μην χρησιμοποιείτε καθαριστήρες ατμού
ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η ΒΛΑΒΗ?

Εάν, παρά το συμπαγές του δαπέδου, το πλαίσιο υποστεί μία βλάβη, τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς προβλήματα μία
μικρότερη βλάβη με την ειδική επιδιορθωτική πάστα DECOR MIX & FILL της εταιρείας EGGER σε έκδοση light και dark. Τα μέρη που
φέρουν έντονες βλάβες μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα από τον ειδικά καταρτισμένο τεχνίτη.
Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο έμπορο της περιοχής σας.
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Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και τυπογραφικών σφαλμάτων.

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

Τεχνική υποστήριξη, παροχή συμβουλών και άλλα:

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

