GARANTII
AMARON PÕRANDAKATETE SARI

Garantii ulatus:
majapidamise siseruumides garantiiaeg: 20 aastat

Üldsätted
Alates nende ostmise kuupäevast kehtivad AMARON kollektsioonist ("plaadid") Arbiton
vinüülplaatidele 20-aastane garantii majapidamises kasutamiseks soojades ruumides. Garantii annab
DECORA S.A. registrijärgse asukohaga Środa Wielkopolska. Garantii hõlmab järgmist: varjatud
tootmis- ja materjalivead, mis tulenevad paneelidele omastest põhjustest, paneelide tehniliste
parameetrite muutumatus vastavalt tehnilisele andmelehele, puudused, mis ei taastu tavapärasest
kasutamisest, mis on põhjustatud nõuetekohasest kasutamisest hoolimata ning vastavalt
kasutusjuhendile ja paigaldamise juhistele.
Garantiitingimused
• See garantii viitab ainult paneeli esimesele omanikule ja esimesele paigaldusele ning ei ole
ülekantav. Esimeseks omanikuks loetakse ostuarvel ostjaks märgitud isik.
•

Paneelide paigaldamine peab olema teostatud vastavalt paigaldusjuhendile, kasutades
heakskiidetud aluskatteid, plaate, profiile ja muid tarvikuid, mille on tootnud Arbiton või mis
on näidatud garantiiandja poolt.

•

Paigaldus- ja hooldusprotsessi ajal peaks Klient/paigaldaja järgima garantiiandja antud
juhiseid ning kasutama ainult Arbitoni poolt soovitatud või garantiiandja poolt näidatud
tarvikuid. Paneelide paigaldamine spetsialiseerunud paigaldaja poolt tuleb kinnitada
paigaldaja väljastatud nimelise arvega..

•

Enne paigaldamist aklimatiseerige tooteid vähemalt 24 tundi paigaldatavas ruumis, mille
temperatuur ja niiskus on paigaldusjuhendile vastavad. Ladustage pakid tasasele aluspinnale
aluse peale, dekoratiivne külg ülespoole.

•

Paneele tuleb hoolikalt kontrollida materjali defektide osas valgustustingimustes , kus neid
kasutatakse, enne paigaldamist ja paigaldusprotsesside ajal.
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•

Nähtavate defektidega paneele ei tohi mingil juhul paigaldada. Paigaldatud parketiplaati
mõistetakse kui toote seisundi aktsepteerimist.

•

Ühte ja samasse ruumi paigaldatavad parketi plaadid tuleb tellida korraga. Paneelide
ühilduvust mitme tellimuse raames ei ole võimalik tagada tootmisseeriate tõttu

•

Põrand peab olema kaitstud liiva või tolmu või muu peeneteralise materjali eest, paigaldades
sissepääsu ette kummeerimata põhjaga porimatid.

•

Mööbli jalgadele peab olema paigaldatud kaitsepadjad. Ratastega toolid, diivanid või muu
ratastega mööbli all tuleb kasutada sobivaid kaitsematte ja varustada mööbel W-tüüpi
ratastega, et vältida kahjustusi pinnal.

•

Paneelide paigaldamine peab toimuma paigaldusjuhendis märgitud kuivale, ühtlasele ja
kompaktsele aluspinnale, näiteks tsementpõrandale, betoonikattele, tasandatud betoonile.

•

Vastavalt MITMEKIHILISE MODULAR PÕRANDAKATTE ASSOTSIATSIOONI (MMFA) soovitusele
tuleb eemaldada ebatasasused, mis on suuremad kui 2 mm iga jooksva meetri kohta ja üle 1
mm 20 cm kohta.

•

Garantiiandja nõuab ostetud paneelide kahe näidise (1 tk algusest ja 1 tk lõpust, pikkusega 20
cm täislaiusest) säilitamist, et võimalike pretensioonide korral oleks võimalik viia läbi kontroll
testimine.

Ei ole võimalik kvalifitseerida defekte, mis ilmnesid seoses eespool kirjeldatud standardite
mittejärgimisega defektideks, mis tulenevad paneelidele omastest põhjustest, ja selle
tulemusena ei kuulu need käesoleva garantiiga tagatud kaitse alla .
Ostja õigused ja kohustused
•

Käesolevast garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb garantiiandjat teavitada
puudustest 14 kalendripäeva jooksul alates defekti tuvastamise kuupäevast, pärast selle
perioodi möödumist pretensioone arvesse ei võeta..

•

Kui garantiiandja leiab, et nõue on

õigustatud, võib garantiiandja omal äranägemisel

puudusega toote parandada või asendada või tagastada raha ekvivalendi, mis on otseselt
proportsionaalne garantii kestusega vastavalt "Väärtuse ja perioodi garantiis" sätestatud
reeglitele.
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•

Garantii hõlmab ainult proportsionaalse garantii raames põranda väljavahetamist või
ostukulude tagastamist ning see ei kata põranda vahetus-, demonteerimis- ja
paigalduskulusid. Pinna osalise väljavahetamise vajaduse korral võivad tekkida erinevatest
tootesarjadest tulenevad optilised kõrvalekalded.

•

Kui lepitakse kokku Paneelide väljavahetamises, tarnib müüja uued paneelid garantiinõude
aktsepteerimise hetkel kehtivale pakkumisele.

•

Garantiinõude õiguspärasuse kontrollimiseks jätab garantiiandja endale õiguse ostja nõusolekul ja
sellise kontrolli kuupäeva osas kokkuleppele jõudmisel vaidlustatud Paneeli kasutuskohas üle
vaadata.

Garantii väärtus ja periood
Antud garantii on proportsionaalne. Proportsionaalne garantii on garantii, mis näeb ette summa
tagastamise ja krediteerimise vastavalt kehtestatud valemile tulevastele maksetele garantiiperioodi
möödudes. Paneelide garantii esmane väärtus väheneb järk-järgult, alates omandamise hetkest kuni
aja möödumiseni. Nõude esitamisel vähendatakse garantii algset protsentuaalset väärtust iga
tootekasutuse aasta kohta, võttes arvesse toote amortisatsiooni.
≤ 2 aastat - 100% toote väärtusest
≤ 5 aastat - 80% toote väärtusest
≤ 10 aastat - 60% toote väärtusest
≤ 15 aastat - 40% toote väärtusest
≤ 20 aastat - 20% toote väärtusest
Piirangud
•

Garantiiandja näitab, et garantii ei kata: kolimise ja uuesti paigaldamisega seotud kulud (need
kulud katab Klient).

•

varaline ja mittevaraline kahju, mis on kaudselt ja otseselt seotud toote puudustega (nt
garantiiandjale transportimise kulud, garantiiandjale tehtud telefonikõned, kaotatud tasu
maksumus jne).

•

defektid, mis on põhjustatud ebaõigest paigaldamisest, mis on tehtud viisil, mis ei vasta selles
osas osutatavatele professionaalsetele teenustele ja garantiiandja paigaldusjuhistele, või
muude kaubamärkide kui Arbiton või garantiiandja poolt näidatud kaubamärkide aluskatete,
plaatide, profiilide ja muude tarvikute abil
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•

Paneelid, mida on valesti käsitletud (eelkõige juhul, kui neid ei ladustatud nõuetekohaselt või
kui neid käideldakse paigaldamise ja hooldamise käigus valesti);

•

paneelide tavapärasest kasutamisest tulenevad defektid, transpordist, ladustamisest või
paigaldamisest tulenevad defektid, ebaõigest kasutamisest tulenevad defektid;

•

kulud,

mis

tulenevad

ruumide

kasutamise

võimaluse

puudumisest

kolimise

ja

ümberpaigaldamise ajal, rahulolu puudumisest tingitud kahjust, ebamugavustest, ajakaost,
lisakuludest jne.
•

Paneelid, mida kasutatakse
muuks otstarbeks
kasutamiseks või mida hoitakse valesti.

kui

koduseks kasutamiseks või siseruumides

•

defektid, mis tulenevad: tulekahjust, õnnetusest (sh keemiaõnnetusest), plahvatusest,
reostusest, üleujutustest, negatiivsetest temperatuuridest, väga kõrgest niiskusest ja kõrgest
temperatuurist (nt saunast tulemine), pikselöögist, hooletusest, vandalismist, liiva eest
kaitsvate mattide puudumisest, ebaõigest transpordist;

•

teravate servadega teritatud esemete või esemete põhjustatud kahjustused.

•

kõrgetest ja teravatest kontsadest põhjustatud süvendid;

•

müüdavate toodete ning fotode või proovide värvi -, läike- või pinna reljeefi erinevused;

•

kahjustustest, mis on põhjustatud plekkide, põlenud kohtade, lõikude, soonte, marrastuste,
juhuslike mõlkide, vaiba alumise kihi põhjustatud värvikao, värvitud pindade, välistest
toodetest (asfalt, tõrv jne) põhjustatud värvikaotusest põhjustatud kahjustused;

•

värvitooni või puidumustri täpne sobitamine ning tehnilistel andmelehtedel tagatud hälbe
ja/või värvikadu;

•

defektid ja kahjustused, mis on põhjustatud toolide, laudade ja muu mööbli sobimatutest
ratastest ning mööbli alumise pinna puudumisest või ebaõigest kaitsest;

•

defektid ja kahjustused, mis on tekkinud raske mööbli põrandale asetamisel, nt köögitehnika;

•

paljajalu kõndimisest või vahatatud mööbli kasutamisest põhjustatud värvuse muutuse, mis
võib põhjustada plekkide esinemist, mida on võimatu eemaldada;

•

tooted, mille puhul ei täheldatud soovitatud hügromeetrilisi tasemeid enne paigaldamist,
paigaldamise ajal või pärast seda;

•

probleemid, mis on põhjustatud niisutamisest, hüdrostaatilisest rõhust, substraadi
leeliselisusest või toote värvimuutustest, mis on põhjustatud mis tahes pliiatsi, markeri, värvi
või muu aine kasutamisest substraadil, mis tungis tootesse, samuti kokkupuutest väliste
elementide, tõrva, bitumenide, pigmentide, regenereeritud kummist ja mustast kummist
valmistatud ratastega.
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•

toode, mis on märgistatud teise kvaliteediga toodetena või alandatud hinnaga kaupadena või
muude nõuetele mittevastavate toodetena.

Lõppsätted
See garantii on kogu garantii, mille on andnud garantiiandja, mis on Decora S.A. asub Środa
Wielkopolska, ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wlkp.
Garantiiandja ei anna mingeid garantiisid, olgu need siis selgesõnalised või kaudsed muud garantiid,
mis on esitatud käesolevas dokumendis. Garantii asendab kõik ostjale antud eelnevad või
paralleelsed garantiid või kinnitused.
See garantii kehtib nende riikide territooriumil , kus toode omandati.
See garantii ei eel- ega piira ega peata ostja õigusi, järgides kohustuslikke õigusnorme.
Seaduse kohustuslike sätetega lubatud ulatuses reguleerib garantiid Poola õigus.
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