PAR-KY BRUSHED lak a kartác poskytuje 15 let záruku
Par-ky je kvalitní výrobek! Naše standardy kvality se opírají o tyto záruční podmínky. Při splnění těchto podmínek
níže Par-ky garantuje následující záruky. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na místního distributora nebo
výrobce.
Záruční podmínky
1. Decospan NV uznává nedostatky ve výrobku, nebo výrobní vady (např. delaminace). Decospan NV opraví nebo
výmění zboží dle vlastního výběru. V případě, že je rozhodnuto pro náhradu, můžou být uvažovány pouze výrobky z
aktuálního rozsahu v době výměny. Žádný jiný způsob náhrady nebude přijat.
2. Záruka se vztahuje pouze na původního majitele a první instalace.
3. Panely s viditelnými nedostatky by neměly být instalovány. V případě odhalení vady, náhradní zboží bude
následovat během týdne, bez jakýchkoli nákladů pro kupujícího buď od výrobce nebo distributora. Na viditelné
nedostatky, které jsou instalovány v podlaze se nevztahuje záruka Par-ky. Zjistíte-li problém s podlahou Par-ky, na
který by se vztahovala záruka, je třeba zmínit to do 14 dnů po zjištění s písemným oznámením svému Par-ky
distributorovi a / nebo výrobci spolu s kopií nákupní faktury.
4. Par-ky, musí být instalovány a udržovány v souladu s Par-ky montážními pokyny a pokyny pro údržbu společně s
oprávněním k údržbě výrobků. Může být požadován důkaz, jestli byla údržbu a montáž provedena podle návodu.
Pokyny lze nalézt na webových stránkách www.par-ky.com a / nebo v místě vašeho distributora, ale i na každém
balení Par-ky.
5. Každá lakovaná dřevěná podlaha používaná za normálních okolností je předmětem běžného opotřebení. To se
nevztahuje na stávající záruky. Co se také nevztahuje na základě této záruky jsou: škrábance od stěhování těžkých
předmětů po podlaze, poškození nárazem, vlhkostí poškození, následné škody, poškození nebo zneužití špatnou
údržbou, havárií (například oheň nebo těžké předměty spadlé na podlahu). Nohy nábytku by měly být vybaveny
dostatečnou ochranou (např. filcovými podložkami). Židle a nábytek na kolečkách, musí být vybaveny měkkými
kolečky. Ochranná podložka může nabídnout optimální ochranu pod kancelářské židle.
6. Každá dřevěná podlaha podléhá změnám barev. Pod vlivem slunečního záření barva dřeva zintenzivňuje. Je to
přirozený proces. Na toto se nevztahuje stávající záruka.
7. Písku nebo štěrku je třeba se vyhnout za všech okolností. Přiměřené čištění obuvi má zásadní význam pro
ochranu.
8. V případě reklamace v rámci záruky bylo schváleno, že Par-ky bude určovat, kdy a kde budou opraveny podlahy
nebo vyměněna náhrada škody.
9. Degresivní záruka zahrnuje pouze hodnotu výrobku, ale ne výměnu či jiné vícenáklady. Degresivní záruka je
záruka, kdy hodnota výrobku snižuje v závislosti na délce předchozího použití. Originální záruční doba zůstává v
platnosti a neprodlužuje se opravou ani výměnou.
10. Par-ky záruka se vztahuje pouze na užití do bytových a lehce namáhaných komerčních prostor. Pro každé jiné
užití musí být písemně dána individuální záruka z výroby.
11. Decospan NV neposkytuje žádné jiné záruky, než které jsou napsané v tomto dokumentu.

Pokud máte ještě otázky, prosím neváhejte a kontaktujte svého dodavatele. Rovněž můžete vždy kontaktovat naši obchodní centrálu v České
Republice DECOSPAN CZ, s.r.o., Brněnská 38, Hodonín 695 01, tel: +420 518 351 005, E-mail: decospan@decospan.cz, web:
www.decospan.cz, nebo v Belgii. Decospan NV, Industriezone Grensland, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium +3256528849

PAR-KY SEALED lak a kartác poskytuje 20 let záruku
Par-ky je kvalitní výrobek! Naše standardy kvality se opírají o tyto záruční podmínky. Při splnění těchto podmínek
níže Par-ky garantuje následující záruky. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na místního distributora nebo
výrobce.
Záruční podmínky
1. Decospan NV uznává nedostatky ve výrobku, nebo výrobní vady (např. delaminace). Decospan NV opraví nebo
výmění zboží dle vlastního výběru. V případě, že je rozhodnuto pro náhradu, můžou být uvažovány pouze výrobky z
aktuálního rozsahu v době výměny. Žádný jiný způsob náhrady nebude přijat.
2. Záruka se vztahuje pouze na původního majitele a první instalace.
3. Panely s viditelnými nedostatky by neměly být instalovány. V případě odhalení vady, náhradní zboží bude
následovat během týdne, bez jakýchkoli nákladů pro kupujícího buď od výrobce nebo distributora. Na viditelné
nedostatky, které jsou instalovány v podlaze se nevztahuje záruka Par-ky. Zjistíte-li problém s podlahou Par-ky, na
který by se vztahovala záruka, je třeba zmínit to do 14 dnů po zjištění s písemným oznámením svému Par-ky
distributorovi a / nebo výrobci spolu s kopií nákupní faktury.
4. Par-ky, musí být instalovány a udržovány v souladu s Par-ky montážními pokyny a pokyny pro údržbu společně s
oprávněním k údržbě výrobků. Může být požadován důkaz, jestli byla údržbu a montáž provedena podle návodu.
Pokyny lze nalézt na webových stránkách www.par-ky.com a / nebo v místě vašeho distributora, ale i na každém
balení Par-ky.
5. Každá lakovaná dřevěná podlaha používaná za normálních okolností je předmětem běžného opotřebení. To se
nevztahuje na stávající záruky. Co se také nevztahuje na základě této záruky jsou: škrábance od stěhování těžkých
předmětů po podlaze, poškození nárazem, vlhkostí poškození, následné škody, poškození nebo zneužití špatnou
údržbou, havárií (například oheň nebo těžké předměty spadlé na podlahu). Nohy nábytku by měly být vybaveny
dostatečnou ochranou (např. filcovými podložkami). Židle a nábytek na kolečkách, musí být vybaveny měkkými
kolečky. Ochranná podložka může nabídnout optimální ochranu pod kancelářské židle.
6. Každá dřevěná podlaha podléhá změnám barev. Pod vlivem slunečního záření barva dřeva zintenzivňuje. Je to
přirozený proces. Na toto se nevztahuje stávající záruka.
7. Písku nebo štěrku je třeba se vyhnout za všech okolností. Přiměřené čištění obuvi má zásadní význam pro
ochranu.
8. V případě reklamace v rámci záruky bylo schváleno, že Par-ky bude určovat, kdy a kde budou opraveny podlahy
nebo vyměněna náhrada škody.
9. Degresivní záruka zahrnuje pouze hodnotu výrobku, ale ne výměnu či jiné vícenáklady. Degresivní záruka je
záruka, kdy hodnota výrobku snižuje v závislosti na délce předchozího použití. Originální záruční doba zůstává v
platnosti a neprodlužuje se opravou ani výměnou.
10. Par-ky záruka se vztahuje pouze na užití do bytových a lehce namáhaných komerčních prostor. Pro každé jiné
užití musí být písemně dána individuální záruka z výroby.
11. Decospan NV neposkytuje žádné jiné záruky, než které jsou napsané v tomto dokumentu.

Pokud máte ještě otázky, prosím neváhejte a kontaktujte svého dodavatele. Rovněž můžete vždy kontaktovat naši obchodní centrálu v České
Republice DECOSPAN CZ, s.r.o., Brněnská 38, Hodonín 695 01, tel: +420 518 351 005, E-mail: decospan@decospan.cz, web:
www.decospan.cz, nebo v Belgii. Decospan NV, Industriezone Grensland, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium +3256528849
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