ÚDRŽBA A ZÁRUKY
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ
PRO EGGER PODLAHY S TECHNOLOGIÍ CORK+

www.egger.com

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO EGGER
PODLAHY S TECHNOLOGIÍ cork+
EGGER PODLAHY S TECHNOLOGIÍ cork+ VÁM DÁVAJÍ JISTOTU PO MNOHO ROKŮ
V CELÉM OBYTNÉM PROSTORU.
EGGER POSKYTUJE ZÁRUKU ODE DNE NÁKUPU:
PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
výrobků EGGER cork+ a MEGAFLOOR cork+

15 roků

PŘI INSTALACI V ÝROBKŮ EGGER cork+
V PROSTORÁCH OMEZENĚ POUŽÍVANÝCH
PRO KOMERČNÍ ÚČELY

5 roků
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POZOR: Pro výrobky MEGAFLOOR cork+ neposkytujeme záruku při
instalaci v prostorách pro komerční účely.

TROJNÁSOBNÁ JISTOTA

Odolná proti zůstavajícím nečistotám – snadná údržba a čištění
Stálobarevná – odolná vůči blednutí dekorů
Dlouhá životnost – pěkný vzhled povrchu po mnoho let díky pevnosti a odolnosti povrchové vrstvy
PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Záruka na výrobky EGGER se vztahuje na instalaci v domácnostech s normálními nároky s výjimkou vlhkých prostor, jako jsou
koupelny a sauny, a dále na výrobky EGGER cork+ instalované v prostorách pro komerční účely s mírnými nároky (objekty
občanské vybavenosti). U objektů občanské vybavenosti však upozorňujeme na zvláštní záruční dobu max. 5 let.
Podlahy EGGER s technologií cork+ je nutno používat v souladu s podmínkami a dodržovat návod k údržbě. Nesmějí se na
ně klást nadměrné nároky a/nebo se nesmějí udržovat nevhodným způsobem, např. se na ně nesmí nechat působit silné
mechanické vlivy, které neodpovídají běžnému užívání, a/nebo nevhodný způsob čištění.
Záruka není přenosná a je k dispozici pouze prvnímu kupujícímu.
Podlahy EGGER s technologií cork+ musí být instalovány v prostorách vhodných pro tento produkt. Instalace musí být provedena
dle návodu na pokládku Podlahy EGGER s technologií cork+ a nebo dle obecně uznaných pravidel pro tento produkt.
*

*

*Platné pouze pro EGGER cork+

Podlahy EGGER s technologií cork+ jsou přírodními produkty, proto se u nich mohou vyskytovat (a jsou pro ně charakteristické)
odchylky v jakosti povrchu a vzhledu.
Pod poškozením padajícími předměty obvyklými v domácnosti se rozumí, že povrch podlahy vykazuje trhlinky a/nebo
odloupnutí. Nepatrné vtisky, trhlinky nebo odloupnutí na povrchu nepředstavují poškození podlahy, poškození způsobená
špičatými předměty nebo předměty s ostrými hranami jsou ze záruky vyloučena. Výška pádu předmětů nesmí činit více než
150 cm. Předměty nesmějí překročit hmotnost 1 kg.
Jaký je rozsah záruky, který obdržíte od ﬁrmy EGGER?
Po uznání nároku na záruku dodá EGGER kupujícímu náhradní materiál z aktuálně platného sortimentu ﬁrmy EGGER. Materiál
bude bezplatně dodán na původní prodejní místo. Případné vzniklé náklady na pokládku, včetně demontáže, nebudou ze strany
EGGER převzaty a nejsou součástí záruky.
S ohledem na již probíhající užívání materiálů budou ve smyslu odpočtu „nové za staré“ za každý rok záruční lhůty odečtena
následující procenta na novou cenu:
při instalaci v domácnostech → 6 %
při instalaci produktů EGGER cork+ v prostorách používaných pro podnikání → 15 %
Jak mohu uplatnit svůj nárok na záruku?
Po zjištění škody nebo nároku na záruku se musí kupující obratem spojit se svým smluvním prodejcem a/nebo ﬁrmou EGGER a
předložit originál dokladu o koupi.
Firma EGGER si při řešení případných reklamací vyhrazuje právo vizuální kontroly podlahy na místě a prověření oprávněnosti
nároku na záruku jak z hlediska důvodu, tak i reklamovaného množství.
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INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ PRO EGGER PODLAHY
S TECHNOLOGIÍ cork+
JEDNODUŠE ČISTÝ!

Hrubé nečistoty by měly zůstat na velkých rohožích (čistících zónách) u dveří. Na ostatní nečistoty platí jednoduché vysátí
s kartáčovým nástavcem Vašeho vysavače. Čas od času byste měli podlahu vytřít vlhkým hadrem a přitom dbát na to, abyste řádně
vyčistili i spáry v podélném směru. Pro optimální čištění doporučujeme speciální čisticí přípravek na podlahy CLEAN IT, EGGER
systém čištění podlah.
ODOLNÉ SKVRNY?

Odolné skvrny, jako od kávy, čaje, limonády, ovoce a mléka, odstraníte bez problémů vlažnou vodou, popřípadě univerzálním
čisticím přípravkem. Barvu, rtěnku, tuš, dehet apod. stačí jednoduše odstranit pomocí savého hadru a vhodného čistícího
přípravku. Důležité upozornění: Takto ošetřenou plochu následně neutralizujte vodou.
OPTIMÁLNÍ OCHRANA PRO PODLAHU!

Přilepit podložky z plsti na nohy stolu a židlí
Nábytek při stěhování nadzvednout – netlačit!
Používat měkká kolečka pro nábytek (typ W)
Okamžitě odstranit stojatou vlhkost
Nepoužívat parní čisticí stroje
I PŘESTO SE PODLAHA POŠKODÍ?

Pokud i navzdory robustnosti Vaši podlahy dojde k poškození panelu, je možné menší poškození opravit bez problémů pomocí
systémové opravné pasty EGGER DECOR MIX & FILL light a dark. Silně poškozené části vymění jednoduše odborník.
Kontaktujte, prosím, svého prodejce.
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