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Garanti Parquetvinyl 

Bostadsbruk: 35 år 

kommersiell användning: 

20 år 

1. Tillverkaren ansvarar för tillverkningsfel. 

2. Garantin börjar gälla från inköpsdatumet. Fakturan räknas som bevis på inköpsdatumet och gäller 
endast den första ägaren. 

3. Golvet måste installeras korrekt enligt ovanstående instruktioner. Garantin täcker vanlig 
användning. Garantin täcker också bruk i fuktiga utrymmen. 

4. Golvlister som visar synliga defekter får inte installeras alls. Dessa lister kan kostnadsfritt bytas 
ut hos din lokala återförsäljare. Lister med synliga defekter som installeras ändå undantas från 
denna garanti. 

5. Endast onormal nötning täcks av denna garanti. Undantas: repor, kraftiga stötar, skador 
orsakade av felaktig användning eller underhåll, olyckor. 

6. Om du har en defekt som faller under de villkor som nämns i denna garanti ska du rapportera 
detta skriftligt till din återförsäljare inom 14 dagar efter att felet upptäckts. I ditt brev bör du 
inkludera en kopia av fakturan. 

7. Garantin gäller endast golvbrädorna som levererats. Följaktligen inkluderar den inte 
arbetskostnader, kostnader för ytterligare material och eventuella andra följdförluster. 

8. I händelse av en tvist till följd av garantin kan varje part uppmana en oberoende expert att lämna 
bindande råd. Om denna klausul är tillämplig ska parterna i förväg komma överens om kostnaden 
skriftligt. 

9. Garantitiden påverkas inte efter att klagomålet har bekräftats och lösts. 

10. Om garantin är tillämplig levererar eller kompenserar producenten de felaktiga golvbrädorna. 
Om produkten i fråga inte längre ska vara tillgänglig kommer en ersättning med en alternativ produkt 
av samma kvalitet att garanteras. 

Garantin gäller inte: 

• Om golvet inte har monterats i enlighet med instruktionerna. 

• Om felen märktes innan golvet monterades. 

• Om defekter och/eller fel har orsakats av felaktig användning eller vårdslöshet och 
underlåtenhet att använda produkten för dess avsedda ändamål samt om de har orsakats av att 
ha ignorerat instruktionerna för användning och underhåll eller varning och försenat underhåll. 

• Om optiska fel har uppstått som en följd av deformation av golvbrädorna på grund av förändrade 
klimatförhållanden, vid eventuella variationer i färg på grund av solens påverkan och effekterna av 
regelbunden åldrande och/eller slitage på finishbeläggningen. 
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• Om det finns fläckar eller mekaniska skador på ytan (repor, bucklor osv.) till följd av felaktig 
behandling under transport, förvaring och om det finns eventuella skador orsakade av 
stilettklackar, möbler, stenar, sand, husdjur osv. 

• Om golvet installerades över ett elektriskt golvvärmesystem. Om inte inspektion skedde och 
skriftligt samtycke gavs av Lamett. (skick: yttemperaturen får aldrig överstiga 28 °C) 

• Om golvet installerades över ett reversibelt golvvärmesystem som svalnar under 
sommarmånaderna och därmed sjunker yttemperaturen under 18 °C 


