
OTTHONI FELHASZNÁLÁSÚ RUGALMAS VÍZÁLLÓ TERMÉKEK 
ÉLETTARTAMÚ KORLÁTOZOTT GARANCIÁJA  

A Shaw Industries, Inc. (a továbbiakban: a Vállalat) a jelen lakossági korlátozott jótállás hatálya alá 
tartozó rugalmas vízálló padlóburkolatokra vállal garanciát, ha azokat a beltéri, kis vagy mérsékelt 
gyalogos forgalommal rendelkező lakossági alkalmazásokhoz megfelelő módon használják.  

A jótállás Önt, az eredeti végfelhasználói vásárlót illeti meg, és akkor kezdődik, amikor Ön a 
terméket megvásárolja, és a fent említett korlátozott jótállási időszakra terjed ki. Bármely garanciális 
igény alapja az eredeti „Vállalati” számla vagy a „A Cég Hivatalos kereskedője” általi számla 

A rugalmas vízhatlan padlóburkolatot a Vállalat beépítési irányelveinek és előírásainak megfelelően 
kell beépíteni. A terméket a Vállalat karbantartási (rugalmas gondozás) ajánlásai szerint kell 
karbantartani, és ez a karbantartás (rugalmas gondozás) az eredeti telepítés teljes időtartama alatt 
folytatódik. A beszerelési és tisztítási/karbantartási irányelvek be nem tartásából eredő károkra ez a 
garancia nem vonatkozik.  

A telepítési irányelveket, a specifikációkat és a rugalmas ápolási javaslatokat a kereskedőtől 
szerezheti be. További információkért tekintse meg az oldal alját.  

A Shaw termékekre nem vállalunk garanciát a nyikorgás, pattogás vagy recsegés ellen. Lebegtetett 
módszerrel történő telepítés esetén némi nyikorgás, pattogás vagy recsegés lehetséges.  

MIT TARTALMAZ A GARANCIA  

Gyártási hibákra – A Vállalat szavatolja, hogy a padló gyártási hibáktól mentes a jótállás 
időtartama alatt. A gyártási hibák közé tartozik a rétegvesztés, a magüregek, a 
vastagságváltozások és a méretstabilitási hibák. A méretstabilitással kapcsolatos hibák a 
termék szélességének és/vagy hosszának az ASTM F2199 szabványban meghatározott 
tűréseknél nagyobb méretváltozásaiként definiálhatók. A vastagság változása az ASTM 
F386 szabványban meghatározott vastagsági tűréshatárt meghaladó vastagságot jelenti.  
Kopás – A padlódeszka vinylrétege garantáltan nem kopik át normál lakossági használat 
során a garancia időtartama alatt. A fényesség csökkentése, a karcolások és horpadások a 
felületen nem minősül felületkopásnak, és nem vonatkozik rájuk a garancia. Az átkopás azt 
jelenti, hogy a könnyű vagy mérsékelt gyalogos forgalom miatti nem kopik át a termék 
mintázatrétegére.  
Korlátozott élettartamú szerkezeti garancia – Az érvényes gyártási hiba megállapítása 
esetén jóváírást adunk a kereskedőnek, és jóváírjuk a csere vásárlására. Hibás termék 
beszerelése esetén a jóváírás csak az anyagokra vonatkozik, és nem tartalmazza a munkát, 
mivel a telepítő felelőssége, hogy a beszerelés előtt meghatározza az anyag alkalmasságát. 
Ha a padlóburkolat felhelyezése után gyártási hibának tulajdonítható probléma lép fel, a 
javítási munka költségeit a korlátozott élettartamú szerkezeti garancia fedezi.  
Korlátozott élettartamú, kisállatbiztos garancia – A Vállalat garantálja, hogy az Ön luxus 
vinyl padlója ellenáll a kedvtelésből tartott állatok (házimacska vagy kutya) által okozott 
szennyeződéseknek, beleértve a vizeletet, a székletet és a hányást. A foltállóság azt jelenti, 
hogy a padló képes ellenállni (azaz minimálisra csökkenteni vagy ellenállni) az állandó 
foltoknak mindaddig, amíg Ön a padlót birtokolja. Az érintett terület tisztítását a felfedezés 
után azonnal el kell kezdeni. Minél több idő telik el az eltávolítás előtt, annál nehezebb lesz 
eltávolítani a foltot.  

A korlátozott kisállatbiztos garancia NEM VONATKOZIK: semmilyen vizelet-, széklet- 
vagy hányás foltra, amely nem kisállattól származik. 

Korlátozott élettartamú vízálló garancia – Ez a garancia a helyi nedvességre vonatkozik 
mindaddig, amíg a víz nem folyik át a felület szélén (a szoba szélén, vágott deszkákon stb.). 
A Vállalat szavatolja, hogy az eredeti vásárlás dátumától számított jótállási időszak teljes 
időtartama alatt az Ön Shaw terméke nem duzzad meg, nem kopik ki vagy nem reped meg a 
következő okok miatt:  

Normál tisztítási eljárások (további információért lásd a gondozási és karbantartási 
dokumentumot)  
Nedvesség a mindennapi háztartási kiömlések miatt. (További információkért lásd az 
ápolási és karbantartási dokumentumot) Normál páratartalom az aljzatból, ha ilyen 



körülményeknek vannak kitéve (további információkért lásd a szerelési útmutató 
dokumentumát)  
Bár a nedvesség nem befolyásolja a termék sértetlenségét, lehetséges, hogy ha 
túlzott nedvesség halmozódik fel az épületekben, aljzaton vagy építőanyagokon 
penész (és/vagy) penészképződés léphet fel – különösen, ha a nedvességprobléma 
feltáratlan vagy kezeletlen marad. Ezen túlmenően az ilyen túlzott nedvességszint a 
termék végéi és/vagy oldalai felemelkedhetnek/kilobbanhatnak az alulról érkező 
gőznyomás miatt. Ez a garancia nem vonatkozik a túlzott nedvességszint okozta 
károkra (amint az a szerelési útmutatóban szerepel). A szerelés előtt minden 
nedvességforrást meg kell szüntetni a padló alatt.  

Nincs akklimatizáció – A Vállalat garantálja, hogy a padló felszerelhető anélkül, hogy a 
termék szobahőmérsékletet érne el, mindaddig, amíg az épület, ahová a terméket 
felhelyezik, akklimatizált és klímaszabályozott a telepítési irányelveknek megfelelően.  

ALKALMAZÁSI  FELTÉTELEK  

A munkaterületre és a padló előkészítésére vonatkozó feltételeket lásd a termékspecifikus telepítési 
útmutatóban. A nedvességgel kapcsolatos vizsgálatok (pl. relatív páratartalom, pH és kalcium-klorid) 
nem a Vállalat felelősségi körébe tartoznak, az aljzat nedvességével kapcsolatos  minden kérdés, 
beleértve az ezután a termékkel felmerülő problémákat nem vonatkozik ez a garancia hatályába.. 
Székpadlóvédők ajánlottak, hogy megakadályozzák a rugalmas felület idő előtti kopását. A 
csererugalmasság a jelenlegi futósoros termékekből származik, amelyek összehasonlíthatók a 
garanciális termékkel.  

A jótállás nem terjed ki a következőkre: nem megfelelő telepítés és/vagy karbantartás által okozott 
károk; színkülönbségek a termékek és a minták vagy fényképek között; a túlzott nedvességből, az 
aljzatból származó lúg- vagy víznyomásból, az áradásokból, a nem megfelelő terhelésből eredő 
benyomódásból, beleértve a nagy statikus terhelést, a magas sarkú cipőket, a szöges cipőket, a 
gördülő terheket, a székeket vagy más bútorokat, amelyek nem használnak padlóvédőt; repedés, 
vetemedés, szennyeződés, fakulás, nem megfelelő karbantartás vagy olyan tárgyak által okozott 
visszaélés, mint például görkorcsolya és/vagy golfcipő; felületi karcolások, az árnyékolás, a textúra 
és/vagy a fényesség megváltozása a használat során; kémiailag reakcióképes anyagok, ragasztó 
vagy szalag, festék, penész, foltok, kiömlések, égési sérülések, kivágások, karcolások, 
bemélyedések, balesetek, visszaélések vagy bármilyen durva súrolópárna által okozott károk 
polírozás közben; UV fény és termikus hőforrások által okozott károk vagy a padló károsodása, 
amelyet a lebegő módszerrel beépített padló okoz, amelyet ezt követően a termékspecifikus 
szerelési útmutatóban meghatározott hőmérséklet fölé melegítenek.  

MI SZÜKSÉGES GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSRA  

Ön, az eredeti vásárló, felveszi a kapcsolatot a cég hivatalos kereskedőjével és/vagy értékesítési 
képviselőjével garanciális vagy igényérvényesítési szolgáltatásért. Kérjük, adjon meg egy érvényes 
vásárlást igazoló bizonylatot és a probléma részletes leírását, valamint a problémát bemutató 
fényképeket. A mintákat vizsgálatra kell benyújtani, ha rendelkezésre állnak.  

A kereskedők/Shaw értékesítési képviselői keresetet www.shawnow.com oldalon, nyújtanak be aés 
benyújtják az Ön által megadott információkat. A Shaw követelésekkel foglalkozó képviselője 
alaposan megvizsgálja a követelést.  

A követelések elérhetőségei: Shaw Industries Financial Services, PO Box 2128, Dalton, GA 30722 - 
1-800-257-7429.  

MIT TESZÜNK MI 

Cseregarancia a jelenlegi futósoros termékekből választható, amelyek hasonlóak a garanciális 
termékhez.  

• Egy éven belül: A termék jelen jótállás hatálya alá tartozó hibáira vonatkozó 
igények esetén, amelyeket a vásárlástól számított egy éven belül írásban 



jelentenek be, a Shaw a termék eredeti vásárlása alapján jóváírást biztosít, vagy 
kicseréli a terméket. Az ésszerű munkaerőköltség benne van.  

• Egy-kettő év között: A jelen jótállás hatálya alá tartozó, a termék hibáira vonatkozó 
igények, amelyeket egy év elteltével, de a vásárlástól számított két éven belül 
írásban jelentenek be, a Shaw a termék eredeti vásárlása alapján jóváírást biztosít, 
vagy kicseréli a termék. Shaw fizeti az ésszerű munkaerőköltségek 50%-át.  

• Második év után: A jelen jótállás hatálya alá tartozó, a termék hibáira vonatkozó 
igények, amelyeket a vásárlástól számított két év után és a megadott jótállási időn 
belül írásban jelentenek be, a Shaw a termék eredeti vásárlása alapján jóváírja, 
vagy kicseréli. a termék. A bérköltséget nem tartalmazza.  

Ha a jelen jótállás hatálya alá tartozó hibát találnak, az érintett területet a jótállásnak megfelelően 
megjavítják. Ha a javítás nem célszerű, a Társaság saját belátása szerint kicserélheti az érintett 
rugalmas anyagot, vagy visszatérítheti az érintett terület arányos vételárat. A Társaság megfizeti az 
ésszerű szállítási és munkaerőköltségeket. Minden felmerülő többletköltség a fogyasztót terheli.  

MEGJEGYZÉS: A garancia nem ruházható át. Csak az eredeti végfelhasználó vásárlóra terjed 
ki. A Shaw Industries Inc. nem ad felhatalmazást egyetlen személynek vagy jogi személynek 
sem, hogy ezzel a termékkel kapcsolatban semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget 
hozzon létre. A Shaw Industries Inc. nem vállal felelősséget a fogyasztóval vagy bármely 
más személlyel vagy szervezettel szemben a jelen korlátozott jótállás vagy bármely 
hallgatólagos korlátozott jótállás (kivéve az eladhatóságot) megszegéséből eredő véletlen, 
különleges vagy következményes károkért.  

Minden vélelmezett garancia, beleértve az eladhatóságra vagy egy adott célra való 
alkalmasságra vonatkozó vélelmezett garanciát, ezen korlátozott jótállás időtartamára 
korlátozódik. Egyes államok nem engedélyezik a vélelmezett garanciák kizárását vagy 
korlátozását, illetve a véletlen vagy következményes károk korlátozását, ezért előfordulhat, 
hogy a fenti korlátozások vagy kizárások nem vonatkoznak a vásárlóra. Ez a garancia 
meghatározott törvényes jogokat biztosít a vásárlónak, ezek a jogok államonként 
változhatnak.  

 


