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Celoživotná záruka pre obytné priestory (až 33 rokov)

Na drevené podlahy Quick•Step® Uniclic®, profily Quick•Step® a sokle Quick•Step®.
Záruka Quick•Step® Uniclic Multifit pre obytné priestory sa vzťahuje len na drevené podlahy inštalované v miestnostiach určených
výhradne na účely bývania. Pri iných spôsoboch použitia možno výrobcu alebo distribútora požiadať o individuálnu písomnú
záruku. Zákonná záruka v krajine zakúpenia zostáva plne v platnosti.
Unilin bvba, divízia podlahových krytín, ručí za to, že odo dňa zakúpenia sú drevené podlahy nesúce ochrannú známku
Quick•Step® Uniclic Multifit a profily a sokle Quick-Step®, ďalej uvádzané ako "výrobky", bez chyby na dielenskom prevedení a
materiáli. Táto záruka pre obytné priestory platí po celú dobu životnosti (až 33 rokov) výrobkov a spojov Uniclic (až 33 rokov)
medzi rôznymi drevenými panelmi. Dátum vystavenia faktúry platí ako dátum nákupu. Musí byť predložený originál faktúry s
dátumom s pečiatkou distribútora alebo maloobchodného predajcu. Záruku pre obytné priestory je možné uplatniť len v prípade,
že budú splnené nasledujúce podmienky. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu, distribútora alebo maloobchodného
predajcu.
1. Táto záruka pre obytné priestory platí len pre prvého vlastníka a prvú inštaláciu podlahy a nie je prevoditeľná. Za prvého
vlastníka bude považovaná osoba uvedená na faktúre ako kupujúci. Táto záruka sa vzťahuje na všetky nákupy vysoko kvalitných
výrobkov Quick•Step® Uniclic Multifit po dátume vydania týchto záručných podmienok (pozri nižšie).
2. Záruka pre obytné priestory sa vzťahuje len na vady vlastné dodanému výrobku. Tento pojem zahŕňa vady na materiáli a
dielenskom prevedení uznané výrobcom, vrátane delaminácie vrchnej vrstvy. Unilin bvba, divízia podlahových krytín, má možnosť
opraviť či vymeniť chybné výrobky za výrobky, ktoré sú na sklade v čase prijatia reklamácie. Žiadna iná forma náhrady nie je k
dispozícii.
3. Celoživotná záruka na spoj Uniclic sa vzťahuje iba na otvorené spoje širšie než 0,2 mm.
4. Drevená podlaha Quick• tep Uniclic Multifit musí byť nainštalovaná v zhode s inštalačnou metódou Quick•Step Uniclic
Multifit za použitia schválených doplnkov Quick•Step. Doplnky Quick•Step sú rozoznateľné pomocou loga Quick-Step a sú
odporúčané v predajných dokumentoch platných v roku zakúpenia. Musí byť možné preukázať, že boli dodržané pokyny na
inštaláciu a údržbu vydané výrobcom a že boli použité odporúčané doplnky Quick-Step.
Pokyny na inštaláciu a údržbu možno nájsť v obale podlahovej krytiny (v 1 z 3 krabíc) a v každom samostatnom obale doplnkov.
Ak pokyny chýbajú, musíte si ich vyžiadať od výrobcu či distribútora / maloobchodníka, prípadne si ich môžete prezrieť na
adrese www.quick-step.com. Ak inštaláciu nevykonáva koncový užívateľ, musí inštalujúci technik odovzdať koncovému
používateľovi najmenej jednu kópiu pokynov na inštaláciu a údržbu spoločne so záručnými podmienkami (tiež v 1 krabici z 3).
5. Poškodenie výrobku musí byť zrejmé a musí merať najmenej 1 cm. Poškodenia spôsobené chybným či nesprávnym použitím,
ako je poškodenie mechanickej povahy, napríklad vrypy spôsobené silnými údermi alebo padajúcimi predmetmi či škrabance
spôsobené napríklad trením nábytku, nie sú kryté zárukou pre bytové priestory. Nohy nábytku musia byť vždy opatrené
vhodnými chráničmi. Nábytok na kolieskach musí byť vybavený mäkkými kolieskami alebo podložené vhodným ochranným
kobercom či ochrannými krytkami.
6. Podlahové dosky alebo doplnky musíte počas inštalácie starostlivo kontrolovať za denného svetla, či na nich nie sú viditeľné
závady. Výrobky s viditeľnými chybami nemožno za žiadnych okolností inštalovať.
7. V prípade skrytých závad (závady, ktoré nie sú viditeľné pred inštaláciou alebo počas nej) hradí náklady na odstránenie, opravu
alebo nové položenie výrobku kupujúci. Ak výrobok pôvodne inštaloval profesionál, Unilin bvba, divízia podlahových krytín, môže
uhradiť primerané pracovné náklady zodpovedajúce aktuálnym pracovným nákladom na príslušnom trhu. Unilin bvba, divízia
podlahových krytín, nikdy nenesie zodpovednosť za žiadne druhotné alebo náhodné poškodenie.
8. Je nutné zabrániť vnášaniu piesku alebo prachu z vonkajšieho priestoru umiestnením vhodnej rohožky v blízkosti vstupných
dverí.
9. Podlaha sa nesmie inštalovať vo vlhkých a / alebo mokrých miestnostiach, v extrémne suchých miestnostiach či v miestnostiach s
veľmi vysokými teplotami (napríklad sauny).
10. Akúkoľvek tekutinu rozliatu na podlahe alebo v blízkosti soklov či profilov je nevyhnutné vždy čo najrýchlejšie odstrániť.

Podlahu čistite len v zhode s pokynmi pre údržbu Quick-Step za použitia súpravy Quick-Step pre údržbu. Poškodenie spôsobené
záplavou alebo presakovaním vody alebo čistením nadmerným množstvom vody a / alebo nevhodnými čistiacimi materiálmi je
vždy zo záruky vylúčené.
11. V prípade zistenia niektorej z vyššie uvedených závad musíte do 15 dní od zistenia závady informovať distribútora. Po uplynutí
tejto doby nebudú žiadne ďalšie reklamácie prijímané. Za žiadnych okolností nenesie Unilin bvba, divízia podlahových krytín,
zodpovednosť za následné škody, vrátane straty času, nepohodlia, výdavkov a ďalšie náklady, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo
v dôsledku reklamácie.
12. Unilin bvba, divízia podlahových krytín, NEPONÚKA ŽIADNE INÉ ZÁRUKY, ČI UŽ VYSLOVNÉ ALEBO NEPRIAME, NEŽ ZÁRUKY
OPÍSANÉ V TOMTO DOKUMENTE. TIEŽ ANI ŽIADNE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEVO VHODNOSTI VÝROBKU KU KONKRÉTNEMU
ÚČELU, PRIČOM NEBUDÚ K DISPOZÍCII ŽIADNE INÉ RIEŠENIA NEŽ TIE, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE.
OBMEDZENÁ KOMERČNÁ ZÁRUKA QUICK·STEP ®
Komerčnú záruku na Quick•Step® Uniclic® Multifit je možné získať na základ žiadosti.
Žiadne ďalšie záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo nepriame, vrátane predajnosti či vhodnosti na konkrétny účel, nie sú
poskytované. Unilin bvba, divízia podlahových krytín, nezodpovedá za náklady na prácu, inštaláciu alebo podobné n áklady. Na
následné, neobvyklé a náhodné škody sa táto záruka nevzťahuje.
Informácie o servise poskytovanom podľa tejto záruky získate najlepšie od miestneho maloobchodného predajcu Quick•Step,
prípadne môžete zaslať potvrdenie o zakúpení s popisom reklamácie poštou na adresu:

Unilin bvba, Flooring division • Ooigemstraat 3 • B-8710 Wielsbeke (Belgicko)
Tel.: +32(56) 67 52 11 • Fax: +32 (56)67 52 • www.quick-step.com

