Materjali MOSO® Bamboo X-treme® garantii
MOSO International B.V. tagab välitoodete* Bamboo X-treme® ehitus- ja liimimisomadused 25
aastat alates ostukuupäevast vastavalt järgmistele sätetele.

• See garantii ei hõlma kahju, mis on põhjustatud
väärkasutusest, õnnetustest, nakatumisest putukatega,
vääramatust jõust ja muudest tavapärasel kasutamisel
ebatavalistest asjaoludest põhjustatud kahjustustest.
• Samuti ei ole kaetud puhtalt visuaalsed muutused, nt
jäljendid, liitekohad, valgusest tingitud värvimuutused,
hooajalised ilmaga seotud deformatsioonid või pinnakatte
kulumine. Sellest garantiist ei tulene ka ebaõigest
paigaldamisest, hooldusest, pinnakatte puhastamisest või
hooldusest, mehaanilistest või keemilistest teguritest
tulenevad kahjustused.
• See garantiiteatis asendab kõiki varasemaid teatisi;
tootjagarantii kehtib ainult seoses teatise praeguse
versiooniga.

ulatus
• Välistooted Bamboo X-treme® on looduslikud
metsatooted, mis erinevad värvi, teralisuse ja välimuse
poolest. Värv muutub aja jooksul sõltuvalt
hooldusgraafikust. Värvimuutus ei saa olla kahjunõude
esitamise põhjus.
• Praod pinnal ja toote otstes võivad tekkida pinna ja
ristlõikeotste erinevatest kuivamisomadustest. See nähtus
on enamiku puiduliikide puhul normaalne ja ei saa olla
põhjus kahjunõude esitamiseks.
• Toote pindmised pooled muutuvad karedamaks ja võivad
aja jooksul tekitada väikseid pinde ja väikseid pragusid, mis
on tingitud pidevast kokkutõmbumisest ja paisumisest
kuivade ja märgade ilmaperioodide normaalse
vaheldumise tõttu. See nähtus on enamiku puiduliikide
puhul normaalne ja ei saa olla põhjus kahjunõude
esitamiseks.
• Pärast paigaldamist võivad lauad kõmmelduda või nende
mõõdud muutuda. See nähtus on enamiku puiduliikide
puhul normaalne ja ei saa olla põhjus kahjunõude
esitamiseks.
• Garantii kehtib ainult A-klassi toodetele.
• Garantii kehtib ainult tavakasutuse korral. Tavakasutus
hõlmab muu hulgas toote kasutamist funktsioonis, mille
jaoks see oli ette nähtud.
• Garantii kehtib ainult esimesele ostjale ja seda ei saa edasi
anda.

garantiitingimused
Garantii kasutamiseks peab toode olema paigaldatud
vastavalt paigaldusjuhistele. Lugege enne paigaldamist
meie paigaldusjuhised hoolikalt läbi. Ebaõige
paigaldamise korral kahjunõudeid vastu ei võeta!

garantii
• See garantii kehtib lisaks ostja tavapärastele seaduslikele
õigustele, sealhulgas ostja õigustele müüja suhtes.
• Kui kahjunõue rahuldatakse enne materjali paigaldamist,
asendatakse vigased tooted tasuta. Pärast materjali
paigaldamist ei saa vastu võtta kahjunõudeid, mis on
tingitud defektidest, mille ostja oleks saanud tuvastada
enne paigaldamist.
See garantii ei kata kolmandate isikute tekitatud kahjustusi
(nt transpordikahjustusi).
• Kui defektid ilmnevad pärast paigaldamist, jätab MOSO
International B.V. endale õiguse defekt kas parandada või
pakkuda ostjale tasuta materjal.
• Kui defektne toode ei kuulu enam tootevalikusse,
tarnitakse praegusest tootevalikust samaväärne.
• Kahjunõue ei too kaasa garantiiaja pikendamist.
• Garantiis ei sisaldu materjali uuesti paigaldamise kulud ja
muud sellest tulenevad tasud.

garantiiprobleemi lahendamine
• Nõue tuleb esitada kirjalikult 30 päeva jooksul MOSO®
edasimüüjale/müüjale, MOSO® tütarettevõttele või otse
ettevõttele MOSO International B.V.
Adam Smithweg 2
1689 ZW Zwaag
Holland
• MOSO International B.V. jätab endale õiguse kontrollida
väidetavat kahju pärast kahjunõude esitamist.

*) Bamboo X-treme® laudised, voodrilauad, piirded, alustalad ja otsaprofiilid.
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