Norsk

Garantikort

Garanti x 3

Vi står 3 x til tjeneste den tredobbelte garantien

• Motstandsdyktighet mot slitasje
• Lysekthet
• Uømfintlighet overfor flekker

3x

Garanti

Vennligst fyll ut:
Navn:
Gate:

Garantibetingelser
Denne garantien gjelder i private boligområdet for alle oppførte
laminatgulv, som i normal belastede rom ble forlagt tilsvarende
anbefalt bruksklasse iht. EN 13329, men ikke ved uvanlige kjemiske
eller mekaniske belastninger. Garantien gjelder fra kjøpedato.
Garantien kan ikke overføres til andre, den gjelder kun for første
kjøper.
Legging
Laminatgulvet må være lagt i samsvar med veiledning for leggingen.
Instrukser for leggingen befinner seg i hver pakke. Du finner en
detaljert veiledning for leggingen under
www.laminat-installation.com.
Behandling
Legg smussamlende matter i inngangsområdene.
Motstandsdyktighet mot slitasje
Garantikravet gjelder når dekorfolien er fullstendig fjernet på
minst en kvadratcentimeter. Garantien omfatter ikke avslitning
på panelkantene.
Lysekthet
Lysekthet iht. grad 6 på blåskala for ull.
Testmetode iht. EN 20105. Unntatt naturlig aldring.

Uømfintlighet overfor flekker
Ved søl av følgende substanser: aceton, håndkrem, alkohol,
naturlige frukt- og grønnsaksafter, fett, kaffe, cola, neglelakk
eller lignende.
Krav
Hver reklamasjon må skje skriftlig i form av det komplett utfylte
garantikortet og originalregningen. Garantikravet må stilles innen
30 dager etter at feilen oppdages. Før vi godkjenner reklamasjonen, forbeholder vi oss retten til enten selv å kontrollere
reklamasjonene på stedet, eller la en tredje person utføre
kontrollen.
Garantiytelser
Garantiytelsene retter seg etter varens tidsverdi. Beregningen
av tidsverdien skjer i samsvar med garantitiden, f.eks. reduseres
erstatningsytelsen for laminatgulv for bruksklasse 31/privat årlig
med 1/12 med utgangspunkt i varens verdi som ny. Ved anerkjennelse
av garantitilfellet leveres denye varene gratis til det opprinnelige
salgsstedet. Kjøper bærer utgiftene for legging av panelet, alle
andre skader og utgifter produktet forårsaker er også utelukket
fra garantikrav. Kan laminatgulv ikke lenger leveres i ønsket
mønster, må det velges fra det aktuelle sortimentet.
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I hvilke rom legges gulvet?
Soverom

Spisestue

Barneværelse

Hobbyrom

Stue

Annet:

Kjøkken

Dekor?
Dekortype:
Dekornr.:
Mengde:

Gang

Hvilken bruksklasse har dekoren?

Boligsektor
med liten bruk

Næringslivssektor
med liten bruk

Boligsektor
med middels bruk

Næringslivssektor
med middels bruk

Boligsektor
med intensiv bruk

Næringslivssektor
med intensiv bruk

