
     

 

  

 

 

Köszönjük a vásárlást! 

 
Ön egy magas minőségű három-rétegű faparkettát vásárolt. Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt Önnek a fapadlóra vonatkozó garanciális 

feltételekről. Részletes telepítési és ápolási információk és útmutatók a termék csomagolásában elhelyezett tájékoztatókban találhatóak. 

Weboldalunkon, www.barlinek.com, telepítési és ápolási oktató videók elérhetőek. Jótállási feltételek az értékesítési helyeken és a 

www.barlinek.com oldalon elérhetőek. 

 
 
 

Garanciajegy 
A lakóterekben és a közületi helyiségekben használt padlókhoz. 

 
 
 
 
 

 

Garanciajegy Barlinek parkettákhoz 

Vásárlást igazoló számla sorszáma: ........................................................................  

Vásárlás dátuma: ....................................................................................................  

Termék neve: ..........................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

(Kereskedelmi Név (fantázia név), felületkezelés, válogatás) 

 

Telepítés helye/cím/: ..........................................................................................  
 
 

Garanciális idő:   30 év a Senses kollekció termékeire, 

25 év a Tastes of Life kollekció termékeire, 

20 év a Pure, Decor, Life kollekciók termékeire, 

5 év a nem-katalógus termékekre, ill. a katalógusban szereplő, de 
kiárusításként megjelölt termékek esetében, 

5 év a nyilvános létesítményekben telepített termékek esetében, 
függetlenül a kollekciótól vagy termék sorozatától. 

Reklamáció, panasz esetén a vásárlást igazoló 

okmányt, garanciajegyet csatolni kell a panaszhoz, és a 

forgalmazóhoz vagy közvetlenül a Barlinek S.A.-hoz kell 

benyújtani. 

barlinek.com 

 
 
 

Eladó pecsétje, aláírás

http://www.barlinek.com/
http://www.barlinek.com/


Barlinek S.A. - székhelye Kielce, Lengyelország - a három-rétegű természetes fa padlók Lengyel gyártója 

garanciát nyújt a megvásárolt Barlinek parkettákra az alábbi feltételek szerint. 

1. Általános garanciális feltételek 
1.1. A Barlinek S.A. (továbbiakban Garanciavállaló) – székhelye: 25-323 

Kielce, Al. Solidarności 36., Lengyelország – jelen garanciajegyen 

részletezett feltételek szerint garanciát vállal termékeire. A garancia 

feltétele a teljesen kitöltött Garanciajegy. A Garanciajegy eredeti angol 

nyelvű verziója letölthető a www.barlinek.com weboldalról. 

1.2. A Garanciavállaló által vállalt garancia csak a termékre, ill. a termékben 

keletkezett hibákra vonatkozik. 

1.3. A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi a jelen Garanciajegyen szereplő 

feltételeket. 

1.4. A Garanciavállaló garantálja, hogy a padlólap mentes a gyártási hibáktól 

a garanciális időszak alatt. 

1.5. A Garanciavállaló felhívja a Vásárló figyelmét arra a tényre, hogy a 

megvásárolt termék természetes fa alapanyagból készült. Így a felső 

koptató nemesfa réteg reprezentálja a természetben előforduló 

tulajdonságokat, úgymint a természetes rajzolati eltéréseket, színbéli 

különbségeket, csomókat, stb. Javasolt telepítés előtt előválogatást 

csinálni, mely során kiválogathatja a nem tetsző elemeket, ill. 

megtervezheti a kevésbé tetsző lapok elhelyezését (pl. bútor alá, stb.). 

2. A garancia tárgya 
2.1. A garancia a három-rétegű fapadlóra vonatkozik (továbbiakban: termék). 

A garanciális időszak a termék megvásárlásától kezdődik az alábbi 

időszakra: 

 30 év a Senses kollekció termékeire, 

 25 év a Tastes of Life kollekció termékeire, 

 20 év az egyéb, katalógusban szereplő termékekre, 

 5 év a katalógusban nem szereplő, ill. a katalógusban szereplő, 

de „kiárusítás” keretében értékesített termékekre, 

 5 év közületi (nem háztartásban) felhasználás esetén. 

2.2. A Garanciavállaló megerősíti, hogy a termékek megfelelnek a rétegelt 

fapadlók műszaki előírásainak, és alkalmasak rendeltetésük szerinti 

használatra. 

2.3. A garancia kiterjed: 

 A legfelső kopóréteg tartósságára, rendeltetésszerű használat 

esetén, 

 Szerkezeti tartósságra, 

 A termékek méretpontosságára az EN13489 „Wood Flooring – 

Multi-layer Parquet Elements” előírásai szerint. 

3. Garanciális feltételek 
3.1. A garancia csak abban az esetben érvényes, ha Vásárló a feltételezett 

hibát a garancia időtartam alatt a Garanciavállaló tudomására hozza. 

3.2. A garancia feltétele a tárolási, fektetési (telepítési), ápolási és használati 

feltételek maradéktalan betartása. A termék fektetési és ápolási 

útmutatója megtalálható minden termék csomagolásában. Fektetési 

útmutató videót (angol nyelvű felirattal) a következő oldalon találhat: 

www.barlinek.com. További hasznos tanácsok a www.hardwood-

installation.eu weboldalon találhatóak (angol nyelven). 

3.3. A garanciális jogok érvényesítésének feltétele a vásárlás tényét igazoló 

dokumentum. 

3.4. Javasoljuk, hogy a termék beépítését bízza szakképzett szakemberre, 

aki rendelkezik mind a szükséges szakmai tudással és végzettséggel, 

mind a megfelelő eszközökkel. 

3.5. A garanciális jogok érvényesítését kizárólag a Vásárló 

kezdeményezheti. 

3.6. A Vásárló vállalja, hogy követi a fektetési-, ápolási- és tisztítási-

útmutatókat. 

3.7. A Vásárló és/vagy a fektetést végző személy köteles a terméket beépítés 

előtt előzetesen ellenőrizni, hogy a termék megfelel a szakmai 

irányelveknek, a termék megfelelően beépíthető, hibáktól mentes, 

továbbá, hogy valójában is a vásárlási dokumentumoknak megfelelő 

terméket (felületkezelés fajtája, fafaj, méret, stb.) építi be. A 

Garanciavállaló nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a termék 

a hibákkal együtt, vagy az eltérések ellenére került beépítésre. 

4. A garancia hatálya alá nem tartozó esetek: 
4.1. A természetes alapanyagból, például fából készült termék 

megvásárlásakor, a Vásárlónak tisztában kell lennie a kisebb vizuális 

eltérések lehetőségével, a természetes faanyag színeltérésével, a minta 

(faerezet) változatosságával, a természetes fa alapanyagban előforduló 

természeti tulajdonságaival (pl. csomók), melyek eltérhetnek a 

bemutatott mintatábláktól vagy a Garanciavállaló által közzétett 

marketing kiadványokban, katalógusokban szereplő fotóktól. Ezen 

vizuális eltérések nem képezik a garancia tárgyát. 

4.2. A garancia nem terjed ki: 

a. Azon felületi változásokra, kopásra, természetes 

elhasználódásra, mely normál használatból ered. 

b. Mechanikai sérülésekre, karcolásokra; nem a tisztítási- és ápolási 

utasításoknak megfelelő tisztításból és ápolásból eredő 

sérülésekre; azon sérülésekre, hibákra melyek a fektetési-

utasítás be nem tartásából fakadnak. 

c. Olyan felületi színváltozásokra, melyeket a napfény, vagy intenzív 

mesterséges megvilágítás okoz, ill. a fa természetes 

öregedésből, érésből származik. 

d. Olyan hibákra, melyek a szakszerűtlen telepítésből származnak. 

e. Olyan felszíni sérülésekre, melyek a fektetési útmutatóban 

szereplő padlófűtésre vonatkozó kritériumoknak meg nem felelő 

padlófűtésre történő telepítés következményeképp lép fel. 

f. Olyan hiányzó csomó-kitöltésekre, melyek a termék keféltségéből 

fakadóan hiányzik – gyártástechnológiai eredmény. 

g. Azon termékekre, melyek a látható hibák ellenére be lettek építve. 

(Látható hibák közé tartozik a felső kopó rétegen észlelhető 

rendellenes eltérés, hiba, ill. olyan elváltozások, melyek 

akadályozzák a padlólap szakszerű beépíthetőségét. Kérjük, 

amennyiben a beépítés előtt vagy folyamán találnak ilyen lapokat, 

azokat ne építsék be, gyűjtsék elkülönítve, ill. jelezzék a 

forgalmazó részére, hogy gondoskodhasson a megfelelő 

cserelapok biztosításáról.) 

h. Recsegésre, nyikorgásra, melyek a fapadlók természetes 

tulajdonságaiból származnak. 

i. A termék bármilyen módosítására, javítására, mely előzetesen 

nem lett írásban egyeztetve a Garanciavállalóval. 

j. Szállítási sérülésekre, kivéve a Garanciavállaló által vagy 

megbízottja révén végzett szállítási sérülésekre. 

k. A fogadóaljzat hibájára visszavezethető sérülésekre (pl. 

egyenetlen aljzat, nedves aljzat, stb.) 

l. A nem megfelelő tisztítás, vagy a nem megfelelő tisztító anyagok 

által okozott károkra, 

m. Elszíneződésre (pl. kiömlő folyadékok), karcolásokra (pl. 

szennyeződés, homok által képződött karcolások; 

bútormozgatásból eredő sérülések, karcok; nem megfelelő 

lábbelik által okozott sérülések), fényesség változásra, ill. leeső 

tárgyak által okozott benyomódásokra. 

n. Olyan jellegű hibákra, sérülésekre, elváltozásokra, melyek a nem 

megfelelő mikroklíma miatt alakul ki (a helyiség páratartalma, 

hőmérséklete miatt). Bővebb információt a telepítési útmutatóban 

találhat. 

o. Olyan normálistól eltérő fényvisszaverődésekre, melyek csak 

meghatározott, a normál szemlélődéstől eltérő helyzetben, vagy 

csak speciális megvilágítás alkalmával észlelhető. 

p. Repedésekre, hézagokra, zsugorodásra, melyek a változó, 

ingadozó páratartalom miatt alakulnak ki. 

5. A fektetés helyszínével szemben támasztott követelmények: 
5.1. A Garanciavállaló meghatározott követelményeket támaszt a fektetés 

helyszínével szemben. A követelmények megtalálhatóak a parketta 

csomagolásához mellékelt Telepítési útmutatóban, ill. a 

www.barlinek.com és a www.hardwood-installation.com weboldalakon 

(angol nyelven). 

5.2. A fektetést végző személy köteles betartani az általános szakmai 

szabályokat. 

6. Reklamáció, panasz esetén: 
6.1. Az észrevételeket minden esetben írásban kell jelezni a forgalmazó 

és/vagy gyártó részére, írásban vagy e-mailben, lehetőség szerint a 

hibáról készült fényképpel, a hiba részletes leírásával, a hiba 

keletkezésétől számítva legfeljebb 1 hónapon belül. A bejelentéshez 

mellékelni szükséges a vásárlást igazoló okmányokat, ill. a pontosan 

kitöltött garanciajegyet. Padlófűtés esetén a padlófűtés üzembe-

helyezéséről készült jegyzőkönyvet is csatolni szükséges. 

6.2. Amennyiben a gyártó felé kíván reklamációval élni, úgy ezt a következő 

e-mail címen teheti meg: claims.kielce@barlinek.com.  

7. A panaszkezelés módja: 
7.1. A Garanciavállaló fenntartja magának a jogot, hogy a hiba természetéről 

a fektetés vagy a tárolás helyszínen maga, vagy az általa kijelölt 

harmadik személy meggyőződhessen, megvizsgálhassa egy előre 

egyeztetett időpontban. 

7.2. A Garanciavállaló törekedik rá, hogy 2 napon belül reagáljon a 

hibabejelentésre, s amennyiben szükségesnek véli a helyszíni 

megtekintést, úgy a megtekintés követő 2 héten belül döntést hoz a 

bejelentés jogosságáról. 

7.3. Amennyiben a Garanciavállaló jogosnak ítéli meg a panaszt, úgy az 

alábbi megoldási módok közül, saját belátása szerint választ: 

 Kicseréli a hibás terméket. 

 Kijavítja a hibát, vagy megtéríti a kijavítás költségét. 

 Utólagos árengedményt biztosít, amennyiben a hiba kijavítása, a 

termék cseréje valamilyen okból kifolyólag nem lehetséges, vagy 

aránytalan többletköltséget okozna tekintettel a hiba mértékére és 

jellegére. 

8. A parketta használati feltételei: 
8.1. A telepítési, használati és ápolási útmutatók megtalálhatók a termék 

csomagolásában, vagy letölthetőek a következő weboldalakról: 

www.barlinek.com, www.hardwood-installation.eu. 
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