25 METŲ GARANTIJA GYVENAMOSIOSE PATALPOSE SUMONTUOTIEMS GAMINIAMS – 5 METŲ
PREKYBINĖ GARANTIJA – GARANTIJA NUO IŠSILIEJIMO
25 METŲ GARANTIJA GYVENAMOSIOSE PATALPOSE SUMONTUOTIEMS GAMINIAMS
Grindų plokštėms Quick•Step® Uniclic®, profiliuočiams Quick•Step® ir grindjuostėms Quick•Step®.
Įstatymais numatyta garantija pirkimo šalyje ar valstijoje minėtiems gaminiams taikoma be jokių
apribojimų. Be to, nuo pirkimo dienos „Unilin BVBA“ suteikia garantiją, kad nuo pirkimo datos jos
gaminamos minėtos laminuotos grindys Quick•Step® Uniclic® neturi jokių gamybinių trūkumų ar su
medţiaga susijusių paţeidimų. Ši garantija 25 metus galioja gaminiui ir visą eksploatavimo laikotarpį (bet
ne ilgiau nei 33 metus) – laminuotų grindų plokščių jungčiai Uniclic. Pirkimo data yra sąskaitoje faktūroje
nurodyta data. Būtina pateikti originalią sąskaitą faktūrą su nurodyta data ir prekybos atstovo ar pardavėjo
antspaudu.
Garantija gaminiams Quick•Step® Uniclic® taikoma tik tais atvejais, kai laikomasi visų toliau nurodytų
sąlygų. Kilus abejonėms, kreipkitės į gamintoją, prekybos atstovą arba pardavėją.
1. Ši garantija taikoma tik pirmajam savininkui bei pirmąjį kartą sumontuotiems gaminiams ir negali būti
perduodama. Pirmasis savininkas yra asmuo, nurodytas pirkėju sąskaitoje faktūroje. Ši garantija taikoma
visiems minėtiems aukščiausios rūšies gaminiams su prekės ţenklu Quick•Step® Uniclic®, įsigytiems po
šių garantijos sąlygų (ţr. toliau) paskelbimo datos.
2. Ši gaminio garantija galioja tik jei esama tiesiogiai su pristatyta medţiaga susijusių trūkumų. Tai susiję
su visais gamintojo pripaţintais medţiagų ar gamybiniais trūkumais, įskaitant laminuotos dangos
paţeidimus ar pablogėjusį viršutinio sluoksnio atsparumą. Gaminio garantija neapima plokščių su
nuoţulniai nupjautais kraštais nusidėvėjimo išilgai krašto, kai jis yra didesniu nei 5 mm atstumu nuo
krašto. „Unilin BVBA“ remontuoja arba keičia gaminius savo nuoţiūra. Tuo atveju, kai susitariama dėl
grindų dangos pakeitimo, prekybos atstovas arba pardavėjas pristato tokias naujas grindų plokštes,
kurios yra tiekiamos tuo metu, kai pripaţįstamas nusiskundimas. Kitokie atlyginimo būdai nebus taikomi.
3. Garantija visam jungčių Uniclic® eksploatavimo laikotarpiui taikoma tuo atveju, kai jungtys visam laikui
išsiskiria didesniu nei 0,2 mm tarpu.
4. Gaminiai Quick•Step® Uniclic® turi būti montuojami laikantis Quick•Step® Uniclic® montavimo
instrukcijų ir naudojant patvirtintus Quick•Step® Uniclic® priedus. Klientas arba montuotojas privalo
pateikti įrodymų, patvirtinančių, kad buvo laikomasi gamintojo pateiktų montavimo bei prieţiūros
instrukcijų. Šios instrukcijos yra kartoninės pakuotės vidinėje apatinėje dalyje, antroje įdėtinės etiketės
pusėje arba kiekvienoje atskiroje priedų pakuotėje. Jei instrukcijų nėra, kreipkitės į gamintoją, prekybos
atstovą ar pardavėją arba ieškokite jų internete adresu www.quick-step.com. Klientas arba montuotojas
privalo pateikti įrodymų, patvirtinančių, kad laminuotoms grindims (jos paţymėtos uţrašu Uniclic®) įrengti
buvo naudoti tik rekomenduojami Uniclic® priedai. Jei įrengimą atlieka ne galutinis naudotojas,
montuotojas galutiniam naudotojui privalo pateikti maţiausiai vieną šių įrengimo ir techninės prieţiūros
instrukcijų, taip pat garantijos sąlygų (kurios yra antroje įdėtinės etiketės pusėje arba pateikiamos
internete adresu www.quick-step.com) kopiją.
5. Bendroji garantija gaminiams Quick•Step® Uniclic® galioja tik tuomet, kai jie yra montuojami
gyvenamojo namo viduje. Jei gaminiai montuojami kitur, skaitykite „Garantijos komercinės nuostatos ir
sąlygos“. Jei gaminių montavimo vietų „Garantijos komercinės nuostatos ir sąlygos“ neapima, dėl atskiros
raštiškos garantijos būtina kreiptis į gamintoją.
6. Gaminiui padaryta ţala turi būti akivaizdţiai matoma, įvertinama, ne maţesnė nei vieno kvadratinio
centimetro dydţio viename gaminio vienete (plokštėje, priede ir t. t.) ir nesusijusi su netinkamu naudojimu
ar nelaimingu atsitikimu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, mechaninę ţalą nuo smūgio, įbrėţimo (pvz.,
stumiant baldus) ar įpjovimo. Baldų kojelės visuomet turi būti su tinkamomis apsaugomis. Kėdţių,
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minkštasuolių (sofų) ir kitų baldų ratukai turi būti minkšti; tokie baldai turi būti statomi ant kilimėlių arba jų
ratukai apdengiami apsauginiais gaubteliais.
7. Šioje garantijoje numatytos atsakomybės apribojimai: • Paslėpti trūkumai. Tai yra tokie trūkumai, kurių
nesimatė prieš laminuotų grindų montavimą ar jas montuojant. • Dangos išardymo ir keitimo išlaidas
atlygina pirkėjas. Jei pirmą kartą grindis montavo specialistai, „Unilin BVBA“ atlygina pagrįstas darbo
išlaidas. • „Unilin BVBA“ neatsako uţ jokią tiesiogiai nesusijusią ţalą.
8. Ant grindų nesikaups ţemės ir (arba) dulkės, jei prie visų įėjimo durų paklosite tinkamą kilimėlį.
9. Grindų negalima montuoti drėgnose ir labai sausose vietose bei tose vietose, kur temperatūra labai
aukšta (pvz., saunose).
10. Visada nedelsdami nuvalykite drėgmę nuo grindų, grindjuosčių ar aplink jas, grindų pagrindų ar
profiliuočių. Jų niekada nevalykite pernelyg šlapiomis šluostėmis ir nenaudokite tam netinkamų valymo
priemonių.
11. Prieš montuojant grindų plokštes bei priedus ir jų montavimo metu būtina esant geram apšvietimui
kruopščiai patikrinti, ar jų medţiaga nepaţeista. Jokiais atvejais nemontuokite plokščių su akivaizdţiai
matomais paţeidimais. Apie tokius trūkumus būtina informuoti prekybos atstovą raštu per 15 dienų.
Vėliau pretenzijos nepriimamos. „Unilin BVBA“ neprisiima jokios atsakomybės dėl prarasto laiko,
nepatogumų, sąnaudų ar išlaidų bei kitų netiesioginių nuostolių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su
pateikta pretenzija.
12 IŠSKYRUS ČIA PAMINĖTĄJĄ, „Unilin BVBA“ NETEIKIA JOKIOS KITOS AIŠKIAI IŠREIKŠTOS AR
NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT GARANTIJĄ DĖL GAMINIŲ TINKAMUMO PREKYBAI AR
KONKREČIAM TIKSLUI, TODĖL ŠIOS GARANTIJOS ATŢVILGIU GALIOJA TIK JOJE NURODYTI
TEISIŲ GYNIMO BŪDAI. Kai kuriose valstijose ir šalyse nenumatoma išimtis ar apribojimas dėl
netiesioginių nuostolių, todėl nurodytos išimtys ar apribojimai gali būti jums netaikytini.
13. Bendroji garantija ir garantija jungčiai Uniclic® yra proporcingos eksploatavimo laikui. Proporcinga
eksploatavimo laikui garantija yra tokia garantija, kai garantiniu laikotarpiu numatytas nuostolių
atlyginimas arba kreditas maţėja pagal nustatytą formulę. Nustatytoji garantinė Quick•Step® vertė
maţėja atsiţvelgiant į eksploatavimo laiką. Pateikus pretenziją garantinė vertė tampa metinio
eksploatavimo metų skaičiaus procentine verte, atsiţvelgiant į 25 metų garantiją dėl nusidėvėjimo ir
(arba) 33 metų garantiją dėl jungties Uniclic® vientisumo. Dėl pagal šią garantiją suteiktų paslaugų
nustatytasis garantinis laikotarpis nepratęsiamas.
14. „Unilin BVBA“ turi teisę ir jai turi būti suteikta galimybė išnagrinėti pretenziją vietoje ir, jei reikia,
apţiūrėti sumontuotas grindis, dėl kurių reiškiama pretenzija.
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QUICK•STEP® PREKYBINĖ GARANTIJA (NE ILGESNĖ NEI 5 METŲ)
Ši prekybinė garantija galioja 5 metus nuo pradinio pirkėjo pirkimo datos (vienintelis galiojantis pirkimo
įrodymas – originali sąskaita faktūra) Quick•Step® laminuotiems grindų gaminiams, naudojamiems
patalpose komercine paskirtimi pastatų viduje pagal visas pirmiau paminėtas sąlygas. Be to, būtina
atsiţvelgti į tokius aspektus:
Blizgesio sumaţėjimas nėra paviršiaus susidėvėjimas. Gaminius naudojant tokia paskirtimi reikia
susitaikyti su negiliais paviršiaus įbrėţimais, kurie atsiranda dėl kasdienio naudojimo. Be to, komercine
paskirtimi būtina naudoti metalines Quick-Step grindjuostes ir profiliuočius.
Pirmiau paminėtos garantijos netaikomos:
- visoms su maistu susijusioms patalpoms, pavyzdžiui, restoranams ir kavinėms, barams, šokių salėms
(tačiau tuo neapsiribojama);
- įstaigoms, pavyzdžiui, ligoninėms ir vyriausybiniams pastatams (tačiau tuo neapsiribojama);
- didelio veiklos intensyvumo komercinėms zonoms, pavyzdžiui oro uostams, vestibiuliams, mokykloms ir
kirpykloms (tačiau tuo neapsiribojama);
- kitoms zonoms, kuriose vyksta intensyvus eismas arba iš kurių yra tiesioginis išėjimas į gatvę.
Dėl zonų ir naudojimo paskirčių, kurioms netaikoma standartinė prekybinė 5 metų garantija, specifinės
garantijos galima tiesiog kreiptis į prekybos atstovą arba „Unilin BVBA“.
Ši garantija negalioja gaminiui padarytai ţalai, kuri atsirado dėl šių prieţasčių:
- įrengimo klaida. Gaminiai Quick•Step® Uniclic® turi būti montuojami laikantis Quick•Step® Uniclic®
montavimo instrukcijų ir naudojant patvirtintus Quick•Step® Uniclic® priedus;
- nelaimingi atsitikimai, neatsakingas arba netinkamas naudojimas, pavyzdžiui, braižymas, daužymas,
pjaustymas, arba žala, kuri padaroma dėl smėlio ir kitų abrazyvinių medžiagų, nepriklausomai nuo to, ar
ją padarė rangovas, techninės priežiūros bendrovė, ar galutinis naudotojas;
- itin aukštos arba itin žemos temperatūros poveikis;
- pažeidimai dėl vandens;
- netinkama priežiūra.
Neteikiamos jokios kitos aiškiai išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant garantiją dėl gaminių
tinkamumo prekybai ar konkrečiam tikslui. „Unilin BVBA“ nėra atsakinga uţ mokesčius uţ darbą, įrengimą
ar panašius kaštus. Pagal šią garantiją negalima susigrąţinti netiesioginių, ypatingų ar šalutinių
mokesčių. Kai kuriose valstijose nenumatoma išimtis ar apribojimas dėl netiesioginių nuostolių, todėl
nurodytos išimtys ar apribojimai gali būti jums netaikytini. Prieš montuojant grindų plokštes ir jų
montavimo metu būtina esant geram apšvietimui kruopščiai patikrinti, ar jų medţiaga nepaţeista. Jokiais
atvejais nemontuokite plokščių su akivaizdţiai matomais paţeidimais. Apie tokius trūkumus būtina
informuoti prekybos atstovą raštu per 15 dienų. Vėliau pretenzijos nepriimamos.
Ši garantija jums suteikia konkrečias įstatymines teises; jūs galite turėti ir kitokių teisių, kurios įvairiose
valstijose yra skirtingos.
Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į vietinį Quick•Step® pardavėją arba siųskite pretenziją kartu su
įrodymu apie pirkimą šiuo adresu:
JAV: „Unilin BVBA N.C.LLC.“ • 550 Cloniger Drive • Thomasville, NC 27360. Tel.: (866) 220-5933; faksas:
(336) 313-4285 • www.quick-step.com
Uţ JAV ribų: „Unilin BVBA“ • Ooigemstraat 3 • B-8710 Wielsbeke-Belgium. Tel.: +32 (56) 67 52 11;
faksas: +32 (56) 67 52 39 • www.quick-step.com
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