Záruka na výrobky Pergo Living Expression při instalaci
v obytných prostorách (25 let)
Tato záruka se vztahuje na výrobky Pergo Living Expression a příslušenství Pergo.

OBECNÉ PODMÍNKY
Na výše uvedené výrobky a všechny profily a sokly Pergo se bez omezení vztahuje záruka podle
zákona v zemi nákupu. Společnost Unilin BVBA, divize Flooring, od data nákupu ručí za to, že výše
uvedené výrobky značky Pergo budou bez výrobních a materiálových vad.
Záruku na výrobky Pergo lze uplatnit pouze v případě, že jsou splněny všechny dále uvedené
podmínky. V případě pochybností se obraťte na výrobce, distributora nebo prodejce.
1. Tato záruka se vztahuje výhradně na prvního vlastníka výrobku a na jeho první instalaci a je
nepřenosná.
Prvním vlastníkem je osoba uvedená jako kupující na faktuře. Tato záruka se vztahuje na
všechny nákupy uvedených výrobků značky Pergo® první jakosti uskutečněné po datu vydání
těchto záručních podmínek (viz níže).
2. Před instalací a během ní je nutné podlahové panely i příslušenství důkladně kontrolovat za
vhodných světelných podmínek, zda se na nich nevyskytují vady materiálu. Výrobky
s viditelnými vadami v žádném případě nainstalujte a do 15 dnů o těchto vadách písemně
informuje distributora. Po uplynutí této lhůty nebudou přijímány žádné stížnosti. Společnost
Unilin BVBA, divize Flooring, nenese odpovědnost za ztrátu času, obtíže, náklady, výdaje či
jiné následné škody způsobené či přímo nebo nepřímo vyplývající z údajné vady, na základě
které byla vznesena reklamace.
3. „INSTALACE PŘEDSTAVUJE SOUHLAS“
Po instalaci výrobku výrobce neposkytuje žádnou záruku týkající se vzhledu.
Strana uváděná jako „vlastník, podlahář nebo zástupce“ přebírá vlastnictví a nese konečnou
odpovědnost za zajištění, že jí byl dodán správný výrobek dle výběru.
4. Tato záruka na výrobek se týká pouze vad, které jsou vlastní dodanému materiálu. To jsou
veškeré výrobní nebo materiálové vady uznané výrobcem, jako je například oddělení vrstev,
snížení odolnosti zátěžové vrstvy, výskyt skvrn či blednutí.
5. Celoživotní záruka na spoje PerfectFold 3.0 se vztahuje pouze na trvalé otevřené spoje širší
než 0,2 mm.
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ZÁRUČNÍ DOBA
Záruční doba na tento produkt je 25 let a na spoj PerfectFold 3.0 je 33let.
Na výrobky Pergo – Sensation se vztahuje desetiletá záruka vodotěsnosti (viz podmínky níže).
Datem nákupu je datum fakturace.
Při uplatnění záruky je nutné předložit originál faktury s uvedeným datem nákupu a razítkem
distributora nebo prodejce.

ROZSAH ZÁRUKY
1. Obecná záruka Pergo se vztahuje výhradně na interiérové instalace v obytných prostorách.
V případě jiného použití viz „Záruka při instalaci v komerčních prostorách“ níže. Pokud vaše
instalace nespadá ani pod záruku při instalaci v komerčních prostorách, vyžádejte si od
výrobce individuální písemnou záruku.
2. Výrobky Pergo musí být instalovány v souladu s postupem Pergo a s využitím schváleného
příslušenství Pergo. Zákazník nebo podlahář musí být schopen doložit dodržení pokynů
výrobce k instalaci a údržbě. Tyto pokyny naleznete uvnitř kartonového balení na jeho dně,
na rubu vloženého listu, případně v každém jednotlivém balení příslušenství. Pokud pokyny
na těchto místech chybí, vyžádejte si je od výrobce, distributora nebo prodejce, případně si je
vyhledejte na adrese www.pergo.com. Zákazník nebo podlahář musí být schopen doložit, že
při instalaci laminátové podlahy bylo použito pouze doporučené příslušenství Pergo
(identifikovatelné podle štítku Pergo). Pokud instalaci neprováděl koncový uživatel, musí
podlahář koncovému uživateli předat alespoň jednu kopii pokynů k instalaci a údržbě
a záruční podmínky (na rubu vloženého listu nebo na www.pergo.com).
3. Kromě toho je třeba vzít v potaz, že
 snížení lesku neznamená opotřebení povrchu. Při tomto způsobu použití jsou drobné
povrchové škrábance výsledkem každodenního používání a nelze je považovat za
vady.
4. Poškození výrobku musí být zjevné a musí mít rozsah nejméně jednoho cm² na jeden díl
výrobku (panel, příslušenství atd.). Jeho příčinou nesmějí být nevhodné podmínky nebo
havárie či nehody, jako je zejména mechanické poškození, například silným nárazem,
poškrábáním (např. při přemísťování nábytku) nebo řezáním. Nohy nábytku musí být vždy
opatřeny vhodným ochranným materiálem. Židle, sedací soupravy nebo jiný nábytek
s kolečky musí mít měkká kolečka nebo musí být kolečka opatřena kryty či podložena
vhodnými podložkami.
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5. Chraňte podlahu před pronikáním prachu nebo písku z vnějšího prostředí instalací vhodných
a účinných protiprachových rohožek u všech vstupních dveří.
6. Podlaha nesmí být instalována ve vlhkých prostorách, mimořádně suchých prostorách nebo
prostorách s mimořádně vysokými teplotami (jako jsou například sauny a bazény).
7. Na laminátovou podlahu neumisťujte kuchyňské ostrůvky nebo jiné velmi těžké předměty.
V okolí těžkých předmětů musí mít laminátová podlaha možnost dilatovat, aby se předešlo
rozevření spojů a oddělení jednotlivých panelů.
8. Vlhkost na podlaze, podlahových lištách, soklech nebo profilech ihned otřete. Podlahy nikdy
nečistěte za použití nadměrného množství vody nebo nevhodných čisticích prostředků.
9. Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobená:
 chybou při instalaci. Výrobky Pergo® musí být instalovány v souladu s postupem Pergo
a s pomocí schváleného příslušenství Pergo;
 nehodami, haváriemi, nesprávným zacházením či úmyslným poškozením, jako jsou
škrábance, deformace, řezy nebo jiná poškození způsobená pískem a jinými brusnými
materiály, ať již takové poškození způsobil dodavatel, servisní společnost nebo
koncový uživatel;
 vlivem mimořádných teplotních změn;
 vodou;
 nesprávnou údržbou.

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA VODOTĚSNOSTI
NA VÝROBKY PERGO LIVING EXPRESSION – SENSATION PŘI INSTALACI V OBYTNÝCH PROSTORÁCH
(10 LET)
1. Tato záruka vodotěsnosti se vztahuje na instalace ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny,
kuchyně nebo vstupní prostory. Výrobce odpovídá za vady výrobku v těchto prostorách, jsou-li
splněny všechny podmínky instalace a podmínky obecné záruky (viz výše).
2. Podlaha nesmí být instalována ve velmi vlhkých prostorách, mimořádně suchých prostorách nebo
prostorách s mimořádně vysokými teplotami (jako jsou například sauny, bazény nebo místnosti
s podlahovými odtoky, např. sprchy).
3. Vlhkost na podlaze, podlahových lištách, soklech nebo profilech otřete do 24 hodin. Podlahy nikdy
nečistěte za použití nadměrného množství vody nebo nevhodných čisticích prostředků. Jelikož
dlouhodobější působení vlhkosti může nevratně poškodit laminátovou podlahu, je nutné při jejím
pokládání dodržovat pokyny pro zajištění vyššího stupně vodotěsnosti Pergo – Sensation.
Obvodové dilatační spáry musejí být vyplněny vysoce kompresní polyetylenovou pěnou
(NEFOAMSTRIP) a utěsněné pružným
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vodotěsným transparentním tmelem (PG Aqua Sealant) v souladu s pokyny k instalaci. Sokly,
dveřní obložení a profily musejí být utěsněné podél stěn a podél podlahové krytiny.
4. Záruka vodotěsnosti se nevztahuje na poškození způsobená přírodními katastrofami (např.
povodně) nebo běžně se vyskytujícími podmínkami či nehodami (havárie vodovodní armatury či
odpadu, moč domácích zvířat, úniky z myčky nádobí apod.).

ODPOVĚDNOST
Společnost Unilin BVBA, divize Flooring, si vyhrazuje právo
posoudit reklamaci v místě a ve vhodném případě zkontrolovat podlahu tak, jak je nainstalována,
přičemž toto posouzení jí musí být umožněno.
Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva a kromě toho mohou ze zákonů vaší země vyplývat
další vaše práva. V případě uplatnění této záruky se obraťte na místního prodejce výrobků Pergo
nebo zašlete doklad o zakoupení a popis reklamace na tuto adresu:
Unilin BVBA, division Flooring – Ooigemstraat 3 – B-8710 Wielsbeke, Belgie
Tel. +32(56) 67 53 97 – www.pergo.com

ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI UNILIN
Společnost Unilin BVBA, divize Flooring, výrobek podle svého uvážení opraví, nebo vymění.
V případě, že výrobce přistoupí na výměnu podlahy, distributor nebo prodejce dodá pouze nové
panely z aktuálního výrobního programu v době uznání reklamace. Společnost nebude poskytovat
žádnou jinou formu kompenzace.
Odpovědnost podle této záruky je omezena na skryté vady,
což jsou vady, které nebyly viditelné před instalací laminátové podlahy ani v jejím průběhu.
Náklady na odstranění a výměnu materiálu nese kupující.
Pokud výrobek původně instalovala profesionální podlahářská firma, společnost Unilin BVBA, divize
Flooring, uhradí přiměřené náklady na práci. Společnost Unilin BVBA, divize Flooring, nenese
v žádném případě odpovědnost za vedlejší škody.

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
Výrobce neposkytuje žádné jiné záruky jakéhokoli druhu, ať již výslovné nebo konkludentní, včetně
záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost Unilin BVBA, divize Flooring,
neodpovídá za náklady na práci a instalaci ani jiné podobné náklady. Tato záruka se nevztahuje na
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následné, mimořádné a nahodilé škody. V některých zemích není vyloučení nebo omezení nahodilých
nebo následných škod povolené, takže se na vás tato vyloučení nebo omezení nemusejí vztahovat.

Záruka na výrobky Pergo Living Expression (3 roky) při
instalaci v komerčních prostorách
Tato záruka se vztahuje na výrobky Pergo Living Expression po dobu 3 let od data koupě prvním
kupujícím (pro potvrzení nákupu je nutné předložit originál faktury) při použití v interiérech
komerčních prostor a při splnění všech výše uvedených podmínek. Kromě toho je třeba vzít v potaz,
že
 snížení lesku neznamená opotřebení povrchu. Při tomto způsobu použití jsou drobné
povrchové škrábance výsledkem každodenního používání a nelze je považovat za vady.
 Pro komerční použití je nutné používat kovové profily Pergo.
Výše uvedená záruka při instalaci v komerčních prostorách se nevztahuje na:
 veškeré prostory, kde se pracuje s potravinami, jako jsou například restaurace, kavárny,
kluby;
 veškeré institucionální prostory, jako jsou například nemocnice nebo státní úřady;
 zatěžované komerční prostory, jako jsou například letiště, vstupní haly, školy nebo vlasová
studia;
 veškeré ostatní prostory, které jsou vysoce zatěžované nebo kam je přímý přístup
z venkovního prostředí.
Vyžadujete-li záruku pro období a použití, na něž se nevztahuje běžná komerční tříletá záruka
případně vyžadujete-li delší než tříletou záruku lze si u prodejce nebo výrobce jednoduše sjednat
speciální až desetiletou záruku.
Tato komerční záruka se nevztahuje na poškození způsobená:
 chybou při instalaci. Výrobky Pergo musí být instalovány v souladu s postupem Pergo
a s využitím schváleného příslušenství Pergo;
 nehodami, haváriemi, nesprávným zacházením či úmyslným poškozením, jako jsou
škrábance, deformace, řezy nebo jiná poškození způsobená pískem a jinými brusnými
materiály, ať již takové poškození způsobil dodavatel, servisní společnost nebo koncový
uživatel;
 vlivem mimořádných teplotních změn;
 vodou;
 nesprávnou údržbou.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

Výrobce neposkytuje žádné jiné záruky jakéhokoli druhu, ať již výslovné nebo konkludentní, včetně
záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost Unilin BVBA, divize Flooring,
neodpovídá za náklady na práci
a instalaci ani jiné podobné náklady. Tato záruka se nevztahuje na následné, mimořádné a nahodilé
škody. V některých zemích není vyloučení nebo omezení nahodilých nebo následných škod
povolené, takže se na vás tato vyloučení nebo omezení nemusejí vztahovat.
Před instalací a během ní je nutné podlahové panely důkladně kontrolovat za vhodných světelných
podmínek, zda se na nich nevyskytují vady materiálu. Panely s viditelnými vadami v žádném případě
nainstalujte a do 15 dnů o těchto vadách písemně informuje distributora. Po uplynutí této lhůty
nebudou přijímány žádné stížnosti. V případě uplatnění této záruky se obraťte na místního prodejce
výrobků Pergo nebo na technické služby společnosti Unilin.
Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva a kromě toho mohou ze zákonů vaší země vyplývat
další vaše práva. V případě uplatnění této záruky se obraťte na místního prodejce výrobků Pergo
nebo zašlete doklad o zakoupení a popis reklamace na tuto adresu:
Unilin BVBA, division Flooring - Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgie
Tel.: +32(56) 67 52 11 - Fax: +32 (56)67 52 39 - www.pergo.com
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