PAR-KY BRUSHED opatrzone jest 15-letnią gwarancją na
użytkowanie domowe
Par-ky to produkt najwyższej jakości! Nasze standardy jakości są wspierane przez następujące warunki gwarancji.
Niewypełnienie poniższych warunków powoduje utratę gwarancji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub producentem.
Warunki gwarancji
1. Decospan NV uznaje reklamacje na wady produkcyjne swoich produktów (na przykład
rozwarstwienia). Decospan NV dokona naprawy lub wymiany produktu wedle własnego wyboru. W przypadku
wymiany pod uwagę brane są produkty z tego samego przedziału cenowego. Żaden inny sposób rekompensaty nie
będzie akceptowany.
2. Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i pierwszego montażu.
3. Panele z widocznymi uszkodzeniami nie powinny być montowane na podłodze. W przypadku wykrycia jakiegoś
defektu, wymiana nastąpi w ciągu tygodnia bez żadnych kosztów ze strony kupującego. Panele z widocznymi
defektami zainstalowane na podłodze nie będą podlegały reklamacji. Jeżeli odkryjesz problem ze swoją podłogą
Par-ky, który podlega reklamacji, musisz zgłosić go pisemnie do Twojego dystrybutora w terminie 14 dni od
momentu wykrycia, załączając kopię dokumentu potwierdzającego zakup.
4. Podłoga Par-ky musi być montowana i konserwowana zgodnie z instrukcjami montażu i użytkowania przy
zastosowaniu odpowiednich, wspomnianych w nich środków. Par-ky NV może zażądać dowodu, że podłoga została
zamontowana i była użytkowana zgodnie z instrukcjami. Instrukcje można znaleźć na stronie www.par-ky.com i/lub u
dystrybutora, a także w każdej paczce z podłogą.
5. Każda lakierowana podłoga drewniana w normalnych warunkach podlega normalnemu zużyciu i ścieraniu. Nie
jest to objęte gwarancją. Gwarancji nie podlegają także: zarysowania powstałe po przesuwaniu ciężkich
przedmiotów, uszkodzenia wynikające z uderzeń i upadków przedmiotów, zalań i normalnego zużywania podłogi,
nieprawidłowego użytkowania i złej konserwacji oraz wypadków (np. pożar lub upadek ciężkiego obiektu na
podłogę). Nogi mebli powinny być zabezpieczone odpowiednim materiałem ochronnym. Fotele i meble na kółkach
powinny być zaopatrzone w kółka miękkie. Najlepszą ochronę może zapewnić mata ochronna pod krzesłami.
6. Każda podłoga drewniana ulega przebarwieniom. Pod wpływem światła słonecznego kolor drewna pogłębia się.
To jest naturalny proces i nie jest objęty gwarancją.
7. Przez cały czas użytkowania podłogi należy chronić ją przed piaskiem i żwirem. Odpowiednia ochrona przy
wejściach i czyszczenie butów są niezbędne.
8. W przypadku roszczenia z tytułu gwarancji, które zostanie rozpatrzone pomyślnie dla klienta, Parky określi kiedy i
gdzie podłoga zostanie naprawiona lub wymieniona w ramach rekompensaty za szkodę.
9 Gwarancja jest degresywna i pokrywa tylko produkty — nie pokrywa kosztów usunięcia lub wymiany. Gwarancja
degresywna to gwarancja, której wartość maleje wraz z okresem użytkowania podłogi. Po naprawie lub wymianie
gwarancja nie zaczyna się od nowa.
10. Gwarancja Par-ky pokrywa tylko użytkowanie domowe we wnętrzach budynków. Dla każdego innego
zastosowania musi powstać indywidualna gwarancja.
11. Decospan NV nie udziela żadnych innych gwarancji poza zawartą w tym dokumencie.

Więcej informacji na temat warunków naszych gwarancji można uzyskać w firmie Decospan NV, Industriezone Grensland, Lageweg 33, 8930
Menen (Belgia) - Tel.: +32 (56) 52 88 54 - Faks +32 (56) 52 88 43

PAR-KY SEALED opatrzone jest 20-letnią gwarancją na
użytkowanie domowe
Par-ky to produkt najwyższej jakości! Nasze standardy jakości są wspierane przez następujące warunki gwarancji.
Niewypełnienie poniższych warunków powoduje utratę gwarancji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub producentem.
Warunki gwarancji
1. Decospan NV uznaje reklamacje na wady produkcyjne swoich produktów (na przykład
rozwarstwienia). Decospan NV dokona naprawy lub wymiany produktu wedle własnego wyboru. W przypadku
wymiany pod uwagę brane są produkty z tego samego przedziału cenowego. Żaden inny sposób rekompensaty nie
będzie akceptowany.
2. Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i pierwszego montażu.
3. Panele z widocznymi uszkodzeniami nie powinny być montowane na podłodze. W przypadku wykrycia jakiegoś
defektu, wymiana nastąpi w ciągu tygodnia bez żadnych kosztów ze strony kupującego. Panele z widocznymi
defektami zainstalowane na podłodze nie będą podlegały reklamacji. Jeżeli odkryjesz problem ze swoją podłogą
Par-ky, który podlega reklamacji, musisz zgłosić go pisemnie do Twojego dystrybutora w terminie 14 dni od
momentu wykrycia, załączając kopię dokumentu potwierdzającego zakup.
4. Podłoga Par-ky musi być montowana i konserwowana zgodnie z instrukcjami montażu i użytkowania przy
zastosowaniu odpowiednich, wspomnianych w nich środków. Par-ky NV może zażądać dowodu, że podłoga została
zamontowana i była użytkowana zgodnie z instrukcjami. Instrukcje można znaleźć na stronie www.par-ky.com i/lub u
dystrybutora, a także w każdej paczce z podłogą.
5. Każda lakierowana podłoga drewniana w normalnych warunkach podlega normalnemu zużyciu i ścieraniu. Nie
jest to objęte gwarancją. Gwarancji nie podlegają także: zarysowania powstałe po przesuwaniu ciężkich
przedmiotów, uszkodzenia wynikające z uderzeń i upadków przedmiotów, zalań i normalnego zużywania podłogi,
nieprawidłowego użytkowania i złej konserwacji oraz wypadków (np. pożar lub upadek ciężkiego obiektu na
podłogę). Nogi mebli powinny być zabezpieczone odpowiednim materiałem ochronnym. Fotele i meble na kółkach
powinny być zaopatrzone w kółka miękkie. Najlepszą ochronę może zapewnić mata ochronna pod krzesłami.
6. Każda podłoga drewniana ulega przebarwieniom. Pod wpływem światła słonecznego kolor drewna pogłębia się.
To jest naturalny proces i nie jest objęty gwarancją.
7. Przez cały czas użytkowania podłogi należy chronić ją przed piaskiem i żwirem. Odpowiednia ochrona przy
wejściach i czyszczenie butów są niezbędne.
8. W przypadku roszczenia z tytułu gwarancji, które zostanie rozpatrzone pomyślnie dla klienta, Parky określi kiedy i
gdzie podłoga zostanie naprawiona lub wymieniona w ramach rekompensaty za szkodę.
9 Gwarancja jest degresywna i pokrywa tylko produkty — nie pokrywa kosztów usunięcia lub wymiany. Gwarancja
degresywna to gwarancja, której wartość maleje wraz z okresem użytkowania podłogi. Po naprawie lub wymianie
gwarancja nie zaczyna się od nowa.
10. Gwarancja Par-ky pokrywa tylko użytkowanie domowe we wnętrzach budynków. Dla każdego innego
zastosowania musi powstać indywidualna gwarancja.
11. Decospan NV nie udziela żadnych innych gwarancji poza zawartą w tym dokumencie.

Więcej informacji na temat warunków naszych gwarancji można uzyskać w firmie Decospan NV, Industriezone Grensland, Lageweg 33, 8930
Menen (Belgia) - Tel.: +32 (56) 52 88 54 - Faks +32 (56) 52 88 43
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