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10 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI I KOMMERSIELL MILJÖ

Amtico International nedan nämnd som “Amtico” lämnar under nedan nämnda villkor, förutsättningar och begränsningar till
ursprunglig köpare av sina AMTICO CARPET TILES enligt följande:

GARANTIN OMFATTAR

Amtico lämnar 10 (tio) års garanti mot tillverkningsfel enligt följande:
SLITAGE:
Att vätskespill inte släpps igenom textillplattans fukttäta baksida.
•
Att textilplattan inte delaminerar mellan stomme och baksida.
•
Att textilplattans starka tufter består även i högtrafikerade miljöer.
•
Att tuftraderna består och inte har en konstant upprivning av garn från plattkanter.
•
Att textilplattan bibehåller minst 90% av luggvikten.
•
COLORSAFE®
Produkter som tillverkats med ColorSafe® Blekningsresistensteknik skall för 10 (tio) år från installationstillfället motstå
färgbortfall från oavsiktligt spill av blekningsmedel. Garantin gäller "utspädda blekningsmedelslösningar" och avser spill eller
skvättning av blekningsmedel avsett för rengöring eller desinfektion, och som är utspädda till en koncentration under 10%.

XGUARD®
Produkter som tillverkats med XGUARD® fläckresistensteknik skall för 10 (tio) år från installationstillfället vara fläckresistent.

UNDANTAG
SLITAGE:
Garantin gäller endast vid normal användning inomhus och om Amtico Carpet plattorna installerats fackmannamässigt. Garantin gäller
endast tillverkningsfel och omfattar inte (i) försämring av textilgolvets utseende, (ii) skador på textilgolvet, eller (iii)
installationsrelaterade fel som inte är tillverkningsrelaterade. Som exempel omfattar denna garanti utan undantag inte: punktslitage,
skär, drag och skjuvskador, brännmärken, luggkollaps och sk. shading (som inte är tillverkningsrelaterad), variation mellan färgbatcher,
exponering av extremt direkt solljus, installation av textilplattorna i trappor, eller annan utslitning eller skador som orsakats av; (i)
ovarsam användning eller åverkan, (ii) användning av sportutrustning (ex. rullskridskor, golfskor, pjäxor etc.), (iii) felaktiga hjul på
kontorsstolar, (iv) användning av felaktiga rengöringsmedel eller rengöringsmetoder, eller (v) installation eller skötsel som inte strikt
följer Amticos rekommendationer.
COLORSAFE®
Colorsafe® garantin omfattar inte färgförändringar orsakade av ozon eller ljusblekning, skador som orsakats av
ovarsam användning, skador som orsakats genom översvämning och storm, eller skador som orsakats genom
användning av felaktiga rengöringsmedel, eller genom generellt slitage.
XGUARD®
Xguard® garantin omfattar inte färgförändringar orsakade av ozon eller ljusblekning, skador som orsakats av avarsam
användning, skador som orsakats genom översvämning och storm, eller skador som orsakats genom användning av
felaktiga rengöringsmedel, eller genom generellt slitage.

VILLKOR
Denna garanti gäller endast om följande villkor är uppfyllda:

•

Garantin omfattar endast kommersiella installationer inomhus där textilplattorna installerats fackmannamässigt enligt
Amticos anvisningar och skötts i enlighet med Amticos rekommendationer.
Att Amticos rekommendationer följts vid rengöring och fläckborttagning då Amticos skötselråd måste följas. Amtico rekommenderar inte att
någon typ av blekmedel används vid rengöring av Amtico Carpet textilplattor.
Endast Amtico’s limmer omfattas av vidhäftningsgaranti. Användning av andra limmer hänvisas till leverantören

•

Stolsskydd rekommenderas, men är inte ett krav för denna garanti.

•

Kunden måste bistå Amtico med rimligt samarbete för att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med denna garanti.

•

Kunden är skyldig att via kvitto eller faktura styrka sitt inköp och ursprungligt inköpsdatum för att kunna initiera
garantireklamationskrav.

•
•
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BEGRÄNSNING
Garantin gäller endast för den ursprungliga köparen (slutkund/användare) av Amtico Carpet golvet och endast för
den ursprungliga installationsytan. Garantin är inte överförbar.
Med undantag av vad som anges häri finns ingen uttrycklig garanti lämnad av Amtico för det här textilgolvet. Garantin utesluter alla
underförstådda garantier, inklusive underförstådd säljbarhet och lämplighet för specifik användning (vissa länder och regioner tillåter inte
uteslutning av underförstådda garantier, så denna uteslutning eller begränsning kanske inte gäller dig). Förutom avhjälpande i enlighet
med vad som nämns häri tar Amtico inget ansvar för skador, varesig direkta, indirekta eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till
förlorad förtjänst) orsakat av insatallation, användning, prestanda, skötsel, reparation eller utbyte av detta Amtico Carpet textilgolv.
Den här garantin ger dig specifika rättsliga rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter vilka varierar beroende på land. Om villkoren
och möjliga åtgärder uppfylls kan garantin endast modifieras eller utvidgas skriftligt via en ansvarig Amtico representant. Om du har några
frågor med anledning av den här garantin, vänligen kontakta din Amtico representant eller kontakta oss på telefon +46 (0)8 584 233 24
eller huvudkontoret på tel +44 (0)24 7686 1400.

VID REKLAMATION
I händelse av reklamation enligt den här garantin, vänligen skriv till; AfterCare Technical Department,
Amtico International, Kingfield Road Coventry CV6 5AA United Kingdom, eller ring på +44 (0)24 7686
1409.

ÅTGÄRDER
Amtico, kan välja att skicka en representant att på plats besiktiga textilgolvet, och/eller skicka material till extern fiberleverantör eller
fristående testinstitut. I de fall besiktning eller testresultat visar att textilgolvet inte presterar i enlighet med garantin ovan, kan Amtico
välja att ; (i) reparera golvet så det uppfyller garantin, (ii) installera nytt material, eller byta ut till jämförbart material från befintlig
tillverkning, (iii) om utbyte är möjligt eller kommersiellt gångbart kompensera ägaren för aktuell utbyteskostnad för de skadade
materialet. Med "utbyteskostnad" avses kostnad för (i)kostnad för att ersätta antalet skadade/felande kvadratmeter med nytt Amtico
Carpet material av jämförbar kvalitet, (ii) fraktkostnad av materialet till kund, (iii) material nödvändigt för installationen, (iv) installation
av ersättningsmaterialet. Alla andra kostnader, inklusive kostnader för att flytta utrustning, möbler, saker eller någonting annat
installerat eller placerat på textilgolvet åligger ägaren. Dessa åtgärder är exklusiva under den begränsade 10 (tio) års-garantin enligt
ovan.
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