EASY COVER PRO falburkolat
Garanciafeltételek:
Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta az EASY COVER PRO falburkoltatot. Reméljük, hogy
termékünk tökéletes felültet biztosít hosszú időn át.
A következő dokumentumban azon garanciafeltételek részletes leírását találja, amelyben
az említett termék megvásárlásával részesült.
Kérem olvassa el figyelmesen a Felhelyezési útmutatót, amelyben részletes információkat
talál az EASY COVER PRO falburkolat felhelyezésének paramétereivel és szabályaival
kapcsolatban.

Mit tartalmaz ez a garancia?
Ez a garancia magába foglalja azon hibákat, amelyek az anyag illesztéseivel, foltjaival, elszíneződésével, kopásállásával és a helyi nedvességgel kapcsolatosak.
A vásárló köteles elkerülni hibás lap felhelyezését. A vásárló továbbá köteles a fent említett hibával/hibákkal rendelkező anyagról az értékesítőt a vásárlástól számított 8 napon
belül értesíteni. A garancia nem vonatkozik azon termékekre amelyek nem a Felhelyezési
útmutatóban szereplő felhelyezési utasítások alapján kerültek felhelyezésre.

Napfény hatására nem változik
Az EASY COVER PRO falburkolat ellenáll minden természetes és mesterséges fénynek,
változatlanul megtartva szerkezetét és kinézetét éveken át.

Foltálló
A háztartási termékekből mint olaj, bor, természetes szappanok, stb. származó foltokkal
szembeni ellenállóságot garantáljuk.
Ha olyan helyre szeretné felhelyezni a lapokat, ahol azok dörzsölőszerekkel kerülnek
kapcsolatba, kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítővel, a lapok a fent említett helyeken
való használatával kapcsolatban.

Helyi nedvességgel szembeni teljes ellenállóképesség
Az EASY COVER PRO falburkolat ellenáll a szokványos páratartalomnak. Ideális
fürdőszobákban, konyhákban és olyan helységekben, ahol magas páratartalom lehetséges. Szerkezete nem fog változni. Magas páratartalmú helyiségekben javasolt
tömíteni a falak és a padlózat sarkait semleges ecetes tömítőszerrel, hogy elkerüljük a
csatlakozó falakból származó szivárgást.

FONTOS: Ez a termék nem rendelkezik tömítő funkcióval. Felhelyezés előtt kérjük, ellenőrizze, hogy nincs-e bármiféle sérülés vagy repedés azon a helyen ahová a lapok
felhelyezésre kerülnének, és kérjük, alkalmazzon speciális tömítő anyagot a nedvesség
érdekében ha a helyiség vízhatlanságot követel meg.

Ápolási és karbantartási ajánlások:
EASY COVER PRO falburkolat védelmének érdekében, a következőket javasoljuk:

-

Minden esetben értesítse értékesítőjét amennyiben olyan helyre kívánja felhelyezni a
terméket ami a leírtakban nem szerepel.

-

Óvakodjon a termék szélsőséges hőmérsékletnek és folyamatos erős napsugaraknak
való kitevésétől.

-

Ne helyezze fel a terméket kültéren ahol a napfény vagy eső közvetlenül eléri.

-

Tartsa a felhelyezés területének hőmérsékletét 16 és 22 °C között hogy elkerülje a
lapok esetleges kiterjedését vagy összezsugorodását.

-

Az új EASY COVER PRO falburkolat felülete, ami alapvetően tartós és ellenálló, nem
szükségeltet további kezelést. Nem kíván polírozást, fényezést vagy mázolást mivel
megőrzi lényeges és alapvető tulajdonságait.

Tartsa a beltéri páratartalmat 40% és 60% között az év során annak érdekében, hogy
megelőzze a padlózat kitevését páratartalom vagy hőmérseklet hirtelen változását.

-

Ne használjon dörzsölőszert vagy olyan termékeket, mint ammónia, oldószer vagy
más agresszív szereket. Bármely más tisztítószer használata megváltoztathatja a
termék olyan tulajdonságait mint fényesség és szín. Ha másféle tisztítószereket alkalmaz, kérjük, tesztelje a fal egy kevésbé feltűnő részén.

A garancia időtartama
Ez a garancia a falburkolat teljes használati idejére kiterjed. A garancia a vásárlóra terjed
ki és át nem ruházható. A garanciát regisztrálni szükségeltetik hogy érvényes legyen. A
termék éves elértéktelenődése is figyelembe lesz véve, a vásárlástól számított dátumtól a
következő százalékok szerint: 1/25 évi háztartási használat; 1/10 évi üzleti használat.

A garancia érvényesítése
Kérjük, tartsa meg a vásárlást bizonyító számlát a garancia teljes időtartamára. A számlát
az eladó és a vásárló teljes adataival kell kitölteni a létesítmény pecsétjével hitelesítve.
Bármely panasztétel a termék beszerzésével foglalkozó üzleten keresztül folyik.

Mit nem foglal magába a garancia?
Ez a garancia nem fedez bármely a következő esetekben bekövetkező sérülést:
felhelyezési hiba vagy a Felhelyezési útmutatótól eltérő felhelyezési mód; baleset, a
termék nem rendeltetésszerű használata vagy megrongálása, sugarak, lövések, vágások
és homok vagy más dörzsölőszerekből eredő sérülés, beleértve akár a vásárló, a szolgáltató cég vagy a fogyasztó által okozott sérüléseket; a lapok nem megfelelő karbantartása,
az alap és az EASY COVER PRO falburkolat közé behatolt víz.

Kiegészítő szegély használata javasolt 30 m2-nél nagyobb felületekre. Ebben az esetben
5 mm-es illesztési felület javasolt a falak, padló, mennyezet vagy ablak határainál. Egy rugalmas fugázóanyag javasolt a kiterjedt felületre.
A garancia nem fedez olyan hibákat amik tisztán láthatóak, mint elkopott felület, foltok
vagy elszineződés ami kisebb mint 1 cm2. A lap részleges leválása esetén a garancia
csak akkor érvényes ha a lap teljesen levált és újabb ragasztás nem alkalmazható V-LINE
ragasztóval.
Kérjük, használja a V-LINE ragasztót a lapok összekapcsolásához. Hogy a garancia teljes
egészében érvényes legyen, a lapok a fent említett ragasztóval kell hogy felragasztva
legyenek legalább az erre a célra fenntartott hely 50%-án. A ragasztó nem megfelelő vagy
elégtelen használata a garancia törlését vonja maga után.
A Exact Home Corporation Kft. nem felelős a lapok kicserélésével vagy javításával
kapcsolatos munka, felhelyezési vagy bármely más költségekért. Különleges esetleges
költségeket ezért jelen garancia nem fedez.
A Exact Home Corporation Kft. nem ismer el más garanciát. Kizárólag a jelen garanciában
foglalt feltételeket ismeri el.
A Exact Home Corporation Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az indítványozott garancialevelet visszautasítsa amennyiben úgy találja hogy a jelen dokumentumban leírt szabályok
nem kerültek betartásra, valamint arra, hogy a jelen garancia bármely pontját kiigazítsa,
semlegesítse vagy kiegészítse előzetes figyelmeztetés nélkül.
A felhelyezési szabályok és garancia a termékkel kapcsolatos jelenlegi tapasztalatokon
alapul, melyek idővel változáson, fejlődésen mehetnek keresztül, a termék eredményeinek
mindenkori fejlesztésének céljából.

