Nederlands

Garantiekaart

De 3-voudige garantie
• Weerstand tegen slijtage
• Lichtechtheid
• Ongevoeligheid voor vlekken

Aanvulling op contractuele en wettelijke garantie
Met deze garantie biedt de Kronoflooring GmbH (hierna ‘Kronoflooring’ genoemd) de eerste koper bijkomende rechten naast de
contractuele en wettelijke garantie. De onderstaande regelingen
houden geen verklaring van afstand, beperking of andere verandering van de contractuele en wettelijke garantie in. De eerste koper in de zin van deze garantie is de persoon die de laminaatvloer
als eerste gebruiker bij een handelaar gekocht heeft.

Garantiebepalingen
Deze garantie geldt voor privé woningen wat betreft alle laminaat,
die in normaal belaste ruimten passend bij de aanbevolen gebruiksklasse volgens EN 13329 is gelegd, niet echter bij buitengewone chemische of mechanische belasting. De garantie is niet overdraagbaar
en geldt alleen voor de eerste koper.
Garantieperiode
Deze garantieperiode richt zich op het product in kwestie en
wordt aangegeven op de productverpakking. De garantieperiode
gaat in vanaf de datum op de originele kassabon van de eerste
koper. Garantieprestaties leiden niet tot een verlenging noch een
vernieuwing van de garantieperiode.
Installatie
De laminaatvloer moet volgens de installatiehandleiding geïnstalleerd worden. De installatie-instructies worden meegeleverd
in elk pakket. Een uitgebreide installatiehandleiding vindt u op
www.laminat-installation.com.
Behandeling
De garantie is uitgesloten wanneer in de toegangszone geen vuilvangmatten geplaatst zijn of gebreken ontstaan door natuurlijke
slijtage, ondeskundige behandeling, installatie, gebruik of opslag
of ondeskundig uitgevoerde veranderingen of reparaties of wanneer bij de installatie niet-originele toebehoren van Kronoflooring
gebruikt zijn.
Weerstand tegen slijtage
De koper kan aanspraak doen op de garantie zodra de decorlaag
over minimum een vierkante centimeter volledig verwijderd is. Sporen van slijtage aan de lambriseringen zijn uitgesloten van de garantie.

3x

Wij staan 3x voor u klaar de drievoudige garantie

Lichtechtheid
Lichtechtheid volgens fase 6 van de Blauwollschaal.
Testmethode volgens EN 20105. Uitgezonderd sporen van natuurlijke veroudering.

A.u.b. invullen:

Ongevoeligheid voor vlekken
Bij inwerking van de volgende stoffen: aceton, handcrème, alcoholische dranken, natuurlijke vruchten- en groentesappen, vetten, koffie, cola, nagellak.

Straat:

Aanspraak maken op de garantie
Elke aanspraak moet schriftelijk met de volledig ingevulde garantiekaart en de originele kassabon gemaakt worden. De aanspraak
op de garantie moet binnen de 30 dagen na het optreden van het
gebrek gemaakt worden. Voor het erkennen van de klacht behouden wij ons het recht voor om deze ter plaatse te komen bekijken of
door een derde te laten bekijken.

Telefoon:

Garantieprestaties
Kronoflooring kan de garantie tegenover de eerste koper naar eigen goeddunken invullen door een terugbetaling of vervanging.
De eventuele terugbetaling is uitsluitend gebaseerd op de dagwaarde van de goederen. De dagwaarde wordt bepaald op basis
van de garantietijd. Bij een vervangingsprestatie krijgt de eerste
koper gratis een vervangend product voor de gebrekkige panelen
van het originele verkooppunt. Er bestaande geen verdere vormen
van aanspraak op de garantieprestatie. De garantieclaims omvatten
in het bijzonder niet de kosten voor het demonteren, monteren,
transporten en opslaan. Wanneer de laminaatvloer niet meer in het
gewenste patroon geleverd kan worden, moet de koper uit het huidige assortiment kiezen.
Toepasselijk recht
Het Duitse recht is van toepassing, met uitzondering van een overeenkomst van de Verenigde Naties betreffende internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CIS).

Garantie

Naam:

Postcode/
plaats:
Fax:

E-Mail:

In welke ruimten gelegd?
Slaapkamer

Eetkamer

Kinderkamer

Hobbyruimte

Woonkamer

Overige:

Dessin?
Soort
dessin:
Dessinnr.:

Keuken

Hoeveelheid:

Gang

Welke gebruiksklasse heeft het dessin?

Woonvertrek, dat weinig
wordt gebruikt

Bedrijfsruimte, die weinig
wordt gebruikt

Woonvertrek, dat gemiddeld
wordt gebruikt

Bedrijfsruimte, die gemiddeld
wordt gebruikt

Woonvertrek, dat intensief
wordt gebruikt

Bedrijfsruimte, die intensief
wordt gebruikt

