GARANTIIKIRI
▪ Epoproff OÜ annab oma toodetele 2 (kahe) aasta pikkuse garantii võimalike
paigaldus-, ja materjalivigade ilmnemise vastu. Epoproff OÜ annab
põrandatele paigaldamise käigus nende materjalitootja tehase poolse garantii.
Garantiiperiood algab toote ostjale üleandmisele järgnevast päevast.
▪
Pretensioon tuleb esitada kirjalikult vea ilmnemisest alates 1 kuu jooksul,
millises tuleb täpselt kirjeldada vea olemust.
▪
Toote garantii kestuse ajal ilmsiks tulnud vead kõrvaldab paigaldaja oma
kulul mõistliku aja jooksul.
▪
Asendatud või parandatud tootele kehtib garantii nagu uuele.
▪ Garantii aluseks on ostu tõendav nõuetekohaselt vormistatud arve või ostutšekk,
mis on liidetud antud garantiitingimustega.
▪ Garantii ajal lähtutakse ostjale seadusega ettenähtud õigustest ja ainult käesolevas
dokumendis toodud tingimustest ja kohustustest.
▪ Garantiitingimuste kehtimine eeldab kõigi käesolevas dokumendis toodud
tingimuste täitmist.
▪ Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad
õigused.
GARANTII PIIRANGUD
▪ Käesolev garantii kehtib eeldusel, et toode paigaldatakse ning toodet kasutatakse ja
hooldatakse vastavalt toote paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhenditele.
▪ Garantii ei hõlma toote omaduste muutumist, mis on põhjustatud toote
hooldamatusest.
▪ Garantii alla ei kuulu ka toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta
toote sihipärast kasutamist, nagu näiteks pinnakatte kriimustuse, tekkimine,
pleekimine või kulumine.
▪ Põranda määrdumine.
▪ Põranda mehhaanilised vigastused(.nt. raskete esemete kukkumised)
▪ Põranda keemilisest koormusest tingitud vigastused (nt. kangete hapete ja leeliste
sattumine põrandale)
▪ Ehituskonstruktsiooni vigade tõttu põrandasse pragude tekkimine (k.a. puitvuukide
ja liitekohtade pragunemine)
▪ Garantii ei hõlma samuti kahjustusi , mis on põhjustatud hoolimatust toote
kahjustamisest, lõhkumisest ning ettenägematutest ja teistest Force Majeure
alla kuuluvatest asjaoludest (nagu tulekahju, uputus jm).
▪ Garantii alla ei kuulu hooldustööd ,mille vajalikkus ilmnes alles garantiiajal.
▪ Ilma nõuetekohaselt vormistatud ostutšekita või arveta või antud garantiitingimuste
puudumisel garantii ei kehti.
▪ Garantiiaeg katkeb toote vastuvõtmise järgsete maksekohustuste täitmata jätmise
korral.
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