25ΕΣΗ ΕΓΓΤΗΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΗ - 5ΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΤΗΗ - ΕΓΓΤΗΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΠΟ ΠΙΣΙΛΙΕ
25ΕΣΗ ΕΓΓΤΗΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΗ
Γηα ηηο ζαλίδεο δαπέδσλ Quick•Step® Uniclic®, ηα πξνθίι Quick•Step® θαη ηηο βάζεηο ηνίρνπ / ηα
ζνβαηεπί Quick•Step®
Ζ λφκηκε εγγχεζε ζηε ρψξα ή πεξηνρή αγνξάο δηαζέηεη απεξηφξηζηε ηζρχ γηα ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα
πξντφληα. Δπηπιένλ, ε Unilin BVBA εγγπάηαη απφ ηε εκεξνκελία αγνξάο θαη έπεηηα, φηη φια ηα αλσηέξσ
πεξηγξαθφκελα ζπλζεηηθά πξντφληα επίζηξσζεο δαπέδσλ πνπ θέξνπλ ην ζήκα Quick•Step® Uniclic®
δελ παξνπζηάδνπλ θαηαζθεπαζηηθέο ή πιηθέο ειιείςεηο. Ζ εγγχεζε ηζρχεη γηα πεξίνδν 25 εηψλ γηα ην
πξντφλ θαη εθ’ φξνπ δσήο (έσο 33 έηε) γηα ηνπο αξκνχο Uniclic® ησλ ζπλζεηηθψλ ζαλίδσλ επίζηξσζεο
δαπέδσλ – βι. φξνη παξαθάησ. Ωο εκεξνκελία αγνξάο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ.
Να ππνβιεζεί ην πξσηφηππν ηηκνιφγην πνπ αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία αγνξάο καδί κε ηε ζθξαγίδα ηνπ
δηαλνκέα ή ιηαλνπσιεηή.
Ζ εγγχεζε Quick•Step® Uniclic® ηίζεηαη ζε ηζρχ εθφζνλ πιεξνχληαη φινη νη αθφινπζνη φξνη. ε
πεξίπησζε ακθηβνιίαο, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή, ην δηαλνκέα ή ην ιηαλνπσιεηή.
1. Ζ παξνχζα εγγχεζε ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ αξρηθφ ηδηνθηήηε θαη ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε ηνπ
πξντφληνο θαη δελ είλαη κεηαβηβάζηκε. Σν άηνκν πνπ ζεσξείηαη σο πξψηνο ηδηνθηήηεο είλαη ην άηνκν, ηνπ
νπνίνπ ην φλνκα αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην αγνξάο. Ζ παξνχζα εγγχεζε ηζρχεη γηα φιεο ηηο πξσηνγελείο
αγνξέο πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ην ζήκα Quick•Step® Uniclic®, νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ησλ φξσλ εγγχεζεο (βιέπε παξαθάησ).
2. Ζ παξνχζα εγγχεζε πξντφληνο ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα ειιείςεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην παξαδνζέλ
πιηθφ. Με απηφ ελλννχληαη νη πιηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο ειιείςεηο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνθφιιεζεο ή ηεο κεησκέλεο αληνρήο ηεο επίζηξσζεο θαη
εμαηξνπκέλεο ηεο θζνξάο θαηά κήθνο ησλ αθκψλ ζε ζαλίδεο πνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ 2 ίληζεο (5mm),
ζε πξντφληα κε ιαμεπκέλα άθξα. Ζ εηαηξία Unilin BVBA ζα επηδηνξζψζεη ή ζα αληηθαηαζηήζεη ην πξντφλ
θαηά βνχιεζε. ε πεξίπησζε ζπκθσλίαο αληηθαηάζηαζεο ηεο επίζηξσζεο δαπέδνπ, ν δηαλνκέαο ή
ιηαλνπσιεηήο ζα παξάζρεη απνθιεηζηηθά λέεο ζαλίδεο απφ ην πξφγξακκα δηάζεζεο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ
έγθξηζε ηεο αίηεζεο παξαπφλνπ. Γελ δχλαηαη λα ππάξμεη άιινπ ηχπνπ απνδεκίσζε.
3. Ζ εθ' φξνπ δσήο εγγχεζε γηα ηνπο αξκνχο Uniclic® ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα αλνηθηνχο αξκνχο κε
κέγεζνο άλσ ηεο .01 ίληζαο (0,2mm).
4. Σν πξντφλ Quick•Step® Uniclic® πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηε κέζνδν Quick•Step®
Uniclic® θαη κε ρξήζε ησλ εγθεθξηκέλσλ εμαξηεκάησλ Quick•Step® Uniclic®. Οθείιεηε λα παξάζρεηε
απνδείμεηο ζπκκφξθσζεο κε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ ζπληζηψληαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή. Οη νδεγίεο απηέο βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο ή κέζα ζηε
ζπζθεπαζία ηνπ εθάζηνηε εμαξηήκαηνο. Δάλ νη νδεγίεο ιείπνπλ, πξέπεη λα ηηο πξνκεζεπζείηε απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ή ην δηαλνκέα / ιηαλνπσιεηή ή λα ηηο ιάβεηε απφ ηελ ηνπνζεζία Web www.quickstep.com. Δπίζεο, νθείιεηε λα παξάζρεηε απνδείμεηο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ησλ ζπληζηψκελσλ
εμαξηεκάησλ Uniclic® θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλζεηηθνχ δαπέδνπ (δηαθξίλνληαη ράξε ζηελ εηηθέηα
Uniclic®). Δάλ ε εγθαηάζηαζε δελ εθηειεζηεί απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ν εγθαηαζηάηεο πξέπεη λα
ρνξεγήζεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηνπιάρηζηνλ έλα αληίγξαθν ησλ νδεγηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο,
θαζψο θαη ησλ φξσλ εγγχεζεο (ζην πίζσ κέξνο ηεο εηηθέηαο).
5. Ζ εγγχεζε Quick•Step® Uniclic® ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα εγθαηάζηαζε ζε νηθηαθνχο εζσηεξηθνχο
ρψξνπο. Γηα άιιεο εθαξκνγέο, δείηε "Δκπνξηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγγχεζεο". Δάλ ε εθαξκνγή δελ
εκπίπηεη νχηε ζην πιαίζην "Δκπνξηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγγχεζεο", πξέπεη λα δεηεζεί κηα εηδηθή
γξαπηή εγγχεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
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6. Ζ βιάβε ζην πξντφλ πξέπεη λα είλαη εκθαλήο, κε δηαζηάζεηο αλά κνλάδα πξντφληνο (ζαλίδα, εμάξηεκα
θηι.) ηνπιάρηζηνλ 1 cm2 ή 0.15500 ηεηξ. ίληζεο θαη λα κελ νθείιεηαη ζε θαηαρξεζηηθέο ζπλζήθεο ή
αηπρήκαηα, κεηαμχ άιισλ ζε βιάβεο κεραληθήο θχζεο, π.ρ. ζνβαξή πξφζθξνπζε, μχζηκν (γηα
παξάδεηγκα απφ κεηαθίλεζε επίπισλ) ή θφςηκν. Σα ζηεξίγκαηα ησλ επίπισλ πξέπεη λα είλαη πάληα
επελδπκέλα κε ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά πιηθά. Οη θαξέθιεο, νη θαλαπέδεο ή άιια ηξνρήιαηα έπηπια
πξέπεη λα δηαζέηνπλ καιαθνχο ηξνρνχο ή πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα ηξνρψλ ή λα ηνπνζεηεζεί έλα
πξνζηαηεπηηθφ ραιί θάησ απφ απηά ηα έπηπια.
7. Ζ επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα εγγχεζε πεξηνξίδεηαη ζηα εμήο: • Κξπθέο ειιείςεηο. Δίλαη νη
ειιείςεηο πνπ δελ ήηαλ νξαηέο πξηλ ή θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλζεηηθνχ δαπέδνπ. • Οη δαπάλεο
αθαίξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ πιηθνχ βαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή. Δάλ ε αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ
πξντφληνο έγηλε απφ επαγγεικαηία, ε Unilin BVBA ζα θαιχςεη ην εξγαηηθφ θφζηνο ζε ινγηθφ βαζκφ. • Ζ
Unilin BVBA δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ελδερφκελεο δεπηεξνγελείο βιάβεο.
8. Ζ επηθάζηζε άκκνπ θαη/ή ζθφλεο ζην δάπεδν πξέπεη λα απνθεχγεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο
θαηάιιεινπ ραιηνχ ζηελ είζνδν.
9. Σν δάπεδν δελ πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη ζε πγξνχο ρψξνπο ή ρψξνπο κε πςειά επίπεδα πγξαζίαο ή ζε
εμσηεξηθνχο εμαηξεηηθά μεξνχο ρψξνπο ή ζε ρψξνπο, φπνπ επηθξαηνχλ ηδηαίηεξα πςειέο ζεξκνθξαζίεο
(φπσο είλαη νη ζάνπλεο).
10. Ζ πγξαζία πνπ παξακέλεη ζην δάπεδν ή γχξσ απφ ηα ζνβαηεπί ή ζηηο βάζεηο ησλ ηνίρσλ ή ζηα
πξνθίι, ν θαζαξηζκφο κε πνιχ πγξά κέζα ή/θαη ε ρξήζε αθαηάιιεισλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα
απνθεχγνληαη νπσζδήπνηε.
11. Οη ζαλίδεο επίζηξσζεο δαπέδνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη πξνζεθηηθά γηα ηπρφλ ειιείςεηο πιηθνχ πξηλ
θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Σα πξντφληα κε νξαηέο ειιείςεηο δελ πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζε
θακία πεξίπησζε. Ο δηαλνκέαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηελ εηαηξία γηα παξφκνηεο ειιείςεηο εληφο
15 εκεξψλ. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ηα παξάπνλα δελ γίλνληαη απνδεθηά. Ζ Unilin
BVBA δελ θέξεη ζε θακία πεξίπησζε επζχλε γηα ηπρφλ απψια ρξφλνπ, ελφριεζε, δαπάλεο, θφζηε ή
άιιεο ζπλεπαγφκελεο βιάβεο, νη νπνίεο πξνθαινχληαη ή πξνθχπηνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ πξνβιήκαηα
ζρεηηθά κε ηελ αμίσζε.
12 Ζ Unilin BVBA ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΗ ΑΛΛΖ ΔΓΓΤΖΖ, ΡΖΣΖ Ή ΗΩΠΖΡΖ, ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΠΟΤ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΔΣΑΗ
ΔΓΩ,
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ
ΔΓΓΤΖΔΩΝ
ΔΜΠΟΡΗΚΟΣΖΣΑ
Ή
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΚΟΠΟΤ, ΚΑΗ ΓΔΝ
ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ ΑΛΛΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ ΔΚΣΟ ΣΩΝ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΤΑ. Οξηζκέλεο ρψξεο ή πεξηνρέο δελ επηηξέπνπλ ηελ εμαίξεζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηπραίσλ ή
ζπλεπαγφκελσλ βιαβψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη δπλαηφ νη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί ή εμαηξέζεηο λα κελ
ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζή ζαο.
13. Ζ γεληθή εγγχεζε, θαζψο θαη ε εγγχεζε Uniclic® ηζρχνπλ ακθφηεξεο θαη' αλαινγία. Ζ θαη' αλαινγία
εγγχεζε πξνβιέπεη επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ή πίζησζε, ε νπνία κεηψλεηαη ζχκθσλα κε έλαλ
πξνθαζνξηζκέλν καζεκαηηθφ ηχπν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. Ζ αξρηθή αμία ηεο εγγχεζεο
Quick-Step® κεηψλεηαη αλαιφγσο πξνο ην ρξφλν θαηνρήο ηεο απφ εζάο. Δάλ πξνβιεζεί αμίσζε, ε αμία
ηεο εγγχεζεο ζα είλαη ίζε κε ην πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο αλά έηνο, κε βάζε ηα 25 έηε ηζρχνο ηεο εγγχεζεο
θαηά ηεο θζνξάο θαη ηεο ξεγκάησζεο ή/θαη ηα 33 έηε εγγχεζεο ηεο αξηηφηεηαο ησλ αξκψλ Uniclic®. Οη
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δελ παξαηείλνπλ ηελ αξρηθή πεξίνδν εγγχεζεο.
14. Ζ Unilin BVBA δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαη πξέπεη λα ηεο πξνζθέξεηαη ε επθαηξία, λα επηζεσξήζεη ηελ
θαηαγγειία επί ηφπνπ θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, λα επηζεσξεί ην δάπεδν ελψ έρεη εγθαηαζηαζεί.
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΤΗΗ ΣΗ QUICK•STEP® (ΕΩ 5 ΕΣΗ)
Ζ παξνχζα εγγχεζε ηζρχεη γηα ηα ζπλζεηηθά πξντφληα επίζηξσζεο δαπέδσλ Quick•Step® γηα πεξίνδν 5
εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία πψιεζεο ζηνλ αξρηθφ αγνξαζηή (ην πξσηφηππν ηηκνιφγην απνηειεί ηε κφλε
απφδεημε αγνξάο) θαη γηα εζσηεξηθέο εκπνξηθέο εθαξκνγέο ππφ φινπο ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Δπηπιένλ,
λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: Ζ κείσζε ηεο ιάκςεο δελ ζεσξείηαη επηθαλεηαθή θζνξά. ην
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εθαξκνγήο, ηπρφλ επηθαλεηαθέο ραξαθηέο πνπ νθείινληαη ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε
πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηέο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαιιηθά ζνβαηεπί Quick-Step θαη
βάζεηο ηνίρνπ γηα εκπνξηθέο εθαξκνγέο.
Οη αλσηέξσ εγγπήζεηο δελ ηζρχνπλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
- όλοι οι σώποι εζηίαζηρ, μεηαξύ άλλυν εζηιαηόπια και καθεηεπίερ, παμπ, αίθοςζερ σοπού,
- όλοι οι σώποι δημοζίυν οπγανιζμών, μεηαξύ άλλυν νοζοκομεία και κςβεπνηηικά κηίπια
- εμποπικοί σώποι με πςκνή κίνηζη, μεηαξύ άλλυν αεποδπόμια, είζοδοι, ζσολεία και κομμυηήπια
- λοιποί σώποι με αςξημένη κίνηζη και άμεζη ππόζβαζη ζηην κίνηζη ηος δπόμος
Γηα ηα πεδία θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηε ζπλήζε εκπνξηθή 5εηή εγγχεζε, κπνξείηε
απιά λα δεηήζεηε κηα εηδηθή εγγχεζε απφ ηνλ αξκφδην έκπνξν ή ηελ Unilin BVBA.
Ζ παξνχζα εγγχεζε δελ θαιχπηεη βιάβεο ζην πξντφλ, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ:
- θάλμαηα καηά ηην εγκαηάζηαζη. Σο πποφόν Quick•Step® Uniclic® ππέπει να εγκαηαζηαθεί ζύμθυνα με
ηη μέθοδο Quick•Step® Uniclic® και με σπήζη ηυν εγκεκπιμένυν εξαπηημάηυν Quick•Step® Uniclic®
- Αηςσήμαηα και κακή ή λανθαζμένη σπήζη, όπυρ σαπακιέρ, κπούζειρ, κοτίμαηα ή βλάβερ πος οθείλονηαι
ζε άμμο ή άλλα διαβπυηικά ςλικά, είηε αςηέρ πποκαλούνηαι από ηον επγολάβο ή ηην εηαιπία παποσήρ
ςπηπεζιών είηε από ηον ηελικό σπήζηη
- Έκθεζη ζε ακπαίερ θεπμοκπαζίαρ
- Βλάβη από νεπό
- Ακαηάλληλη ζςνηήπηζη
Γελ παξέρνληαη άιιεο εγγπήζεηο, ξεηέο ή ζησπεξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγπήζεσλ
εκπνξηθφηεηαο ή θαηαιιειφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. Ζ εηαηξία Unilin BVBA δελ θέξεη επζχλε
γηα ην εξγαηηθφ θφζηνο, ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ή παξφκνηεο δαπάλεο. Σπρφλ ζπλεπαγφκελεο, εηδηθέο ή
πεξηζηαζηαθέο δαπάλεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα. Οξηζκέλεο ρψξεο ή πεξηνρέο δελ επηηξέπνπλ
ηελ εμαίξεζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηπραίσλ ή ζπλεπαγφκελσλ βιαβψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη δπλαηφ νη
αλσηέξσ πεξηνξηζκνί ή εμαηξέζεηο λα κελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζή ζαο. Οη ζαλίδεο επίζηξσζεο
δαπέδνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη πξνζεθηηθά γηα ηπρφλ ειιείςεηο πιηθνχ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγθαηάζηαζεο ππφ θαιέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ. Οη ζαλίδεο κε νξαηέο ειιείςεηο δελ πξέπεη λα
εγθαζίζηαληαη ζε θακία πεξίπησζε. Ο δηαλνκέαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηελ εηαηξία γηα
παξφκνηεο ειιείςεηο εληφο 15 εκεξψλ. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ηα παξάπνλα δελ
γίλνληαη απνδεθηά.
Ζ παξνχζα εγγχεζε ζάο παξέρεη ζπγθεθξηκέλα λνκηθά δηθαηψκαηα, ελψ απφ ρψξα ζε ρψξα είλαη δπλαηφ
λα ηζρχνπλ πξφζζεηα δηθαηψκαηα.
Γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εγγχεζεο, επηθνηλσλήζηε κε ην ιηαλνπσιεηή
ησλ πξντφλησλ Quick•Step® ζηελ πεξηνρή ζαο ή ηαρπδξνκήζηε ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα αγνξάο θαη ηελ
αμίσζή ζαο ζηε δηεχζπλζε:
Ζ.Π.Α.: Unilin BVBA N.C.LLC. • 550 Cloniger Drive • Thomasville,NC 27360 Σει. (866) 220-5933 Φαμ.
(336) 313-4285 • www.quick-step.com
Δθηφο ησλ Ζ.Π.Α.: Unilin BVBA bvba • Ooigemstraat 3 • B-8710 Wielsbeke-Βέιγην Σει. +32(56) 67 52 11
Φαμ. +32 (56)67 52 39 • www.quick-step.com
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