
GRATULÁLUNK A VÁSÁRLÁSHOZ 

Ön egy új generációs Next Step – Modern Vinyl Padlót választott. 
Ez a jegy a Barlinek Next Step vinyl panelek jótállási feltételeiről 
nyújt tájékoztatást. A telepítésre és gondozásra vonatkozó részletes 
információkat és útmutatásokat az egyes termékek csomagolásán 
(a padlók csomagolásán) található Telepítési útmutató tartalmazza 
ikonográfia formájában és a barlinek.com oldalon elérhető teljes 
útmutató formájában. A jótállási feltételek az értékesítési pontoknál 
és a barlinek.com oldalon érhetők el.
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A kielcei székhelyű Barlinek S.A. minőségi jótállást vállal a megvásárolt "Next Step padlórendszer-
re", beleértve: 
1. A vinyl padlókat a Barlinek Next Step kollekcióból, valamint a Barlinek kínálatából származó speciális Next Step 

Extreme alátétet, amelyet a Barlinek Next Step kollekció padlóinak szenteltek, 

2. A vinyl padlókat a Barlinek Next Step kollekcióból a Barlinek által ajánlott speciális ragasztóval, amelyet a Barlinek 
Next Step kollekció padlóihoz ajánlunk, a továbbiakban "Next Step padlórendszer" vagy "Next Step rendszer"

 1.  ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI SZABÁLYZAT
1.1.  Barlinek S.A. (a továbbiakban: „Garanciavállaló”), melynek székhe-

lye Lengyelország 25-323 Kielce, Al. A Solidarności 36, jótállást vállal 
a Next Step rendszerre a jelen jótállási jegyben leírt feltételeknek 
megfelelően, amelyet az Eladónak kell kitöltenie és lebélyegeznie, 
és a termékkel együtt a Vevőhöz kell szállítania. A jótállási jegy sab-
lonja a www.barlinek.com oldalon is elérhető. A Garanciavállaló jó-
tállási felelőssége kiterjed az eladás tárgyában rejlő okokból eredő 
fizikai hibákra is.

1.2. A jótállásra az a Vevő jogosult, aki a jelen jótállásban foglalt feltéte-
leknek megfelel.

1.3. A felhatalmazott és a jelen jótállást igénybe vevő személy kijelenti, 
hogy elolvasta a szerződési feltételeket és elfogadja annak tartal-
mát.

1.4. A Garanciavállaló szavatolja az eredeti Vevőnek (a továbbiakban: 
Vevő), hogy a Next Step rendszer gyártási hibáktól mentes a jótállá-
si időszak alatt. 

1.5. A Garanciavállaló felhívja a Vevő figyelmét, hogy a Next Step Vinyl 
Floors úgy készül, hogy a fa természetes színkülönbségeit a lehető 
leghűen adja vissza. A padló vásárlójának/beszerelőjének a pad-
lólapok megfelelő kiválasztását és színezését a padlón a beépítés 
előtt kell elvégeznie. Beépítés előtt a deszkákat is meg kell vizsgálni, 
hogy nincsenek-e mechanikai sérülések és egyéb látható deszkahi-
bák. A beszerelés előtt látható deszkahibákra vonatkozó panaszo-
kat nem vesszük figyelembe, ha ezek a deszkák be vannak szerelve.

1.6. A Garanciavállaló felhívja Vevő figyelmét, hogy a Next Step Rend-
szer tulajdonságaitól függetlenül, hogy a rendszer elemeit érintő 
tartós, megnövekedett páratartalom következtében a szerelési he-
lyet körülvevő infrastruktúra károsodása következhet be, pl.: falak, 
aljzatok , berendezések, bútorok, padlók, szegélylécek, befejező 
anyagok, padlófűtési elemek vagy egyéb olyan elemek, amelyek 
nem részei a Next Step rendszernek. A hosszan tartó víznek vagy 
nedvességnek való kitettség következtében gombák és penészkép-
ződések keletkezhetnek. 

 2.  A JÓTÁLLÁS TÁRGYA
2.1.   A jótállás a teljes Next Step Rendszerre vonatkozik. A jótállási időszak 

a vásárlás napjától számít, és hossza a következő:
• 31 és 33 használati osztályú termékek - 25 év magáncélú hasz-

nálatnál
• A 31 szolgáltatási osztályba tartozó termékekre - 7 év a megha-

tározott típusú közösségi terekben használt padlókhoz, az alábbi, 
piros vonallal jelölt szolgáltatási osztályok táblázata szerint

• A 33-as használati osztályba tartozó termékekre - 7 év garancia 
bizonyos típusú közhelyiségekben használt padlókra, az alábbi, 
kék vonallal jelölt használati osztályok táblázata szerint

• élethosszig tartó konstrukciós jótállás a 31. és 33. használati osz-
tályba tartozó termékekre
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2.2.  A Garanciavállaló kijelenti, hogy termékei megfelelnek a Next Step 
Rendszerhez tartozó vinyl padlókra vonatkozó Teljesítménynyilatko-
zat és a Termék műszaki adatlap követelményeinek, amelyek letölt-
hetők a Garanciavállaló barlinek.com weboldaláról.

2.3. A jótállás a következőkre terjed ki:
• a Next Step Rendszerhez tartozó vinyl panelek kopórétegének 

tartóssága rendeltetésszerű használat esetén,
• a Next Step vinyl panelek szerkezetének tartóssága,
• a Next Step System vinyl panelek kidolgozásának minősége (mé-

retek, elemek egymáshoz illesztése).

 3.  JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
3.1.  Jelen jótállás akkor érvényes, ha Vevő a jótállási idő lejárta előtt 

a feltárt hibáról értesíti a Garanciavállalót. A jótállás megadásá-
nak és érvényességének feltétele az egyes csomagokhoz mellékelt 
szerelési útmutatóban található, a barlinek.com oldalon, valamint 
a dokumentumban található, kiterjesztett formában is elérhető, 
tárolásra, összeszerelésre, gondozásra és üzemeltetésre vonatkozó 
szabályok és ajánlások betartása. „A Next Step vinyl padlók hasz-
nálati feltételei” – elérhető a barlinek.com oldalon vagy a Rendszer 
eladójánál.

3.2. A jelen jótállási jogok gyakorlásának alapja a komplett Next Step 
Rendszer megvásárlásának igazolása.

3.3. Javasoljuk, hogy a szerelést szakképzett szerelők végezzék, akik 
a megfelelő felszereléssel és padló- vagy parketta ismeretekkel ren-
delkeznek.

3.4. Ezek a jótállási feltételek csak az eredeti Vásárlóra vonatkoznak.
3.5. A Vevő kötelezettséget vállal a Next Step Rendszerhez tartozó vinil 

panelek beépítési, gondozási és karbantartási utasításainak betar-
tására.

3.6. A Vevő és a telepítő felelős azért, hogy a Next Step Rendszer vinyl 
paneleket beszerelés előtt, az ipari irányelveknek megfelelően el-
lenőrizzék, különös tekintettel a következők ellenőrzésére: az összes 
megvásárolt padló gyártási tételeinek megfelelősége, a bevonat 
típusa, a méretek a megrendeléshez viszonyítva és az esetleges 
látható hibák ellenőrzése. A jótállás kizárt: a) a látható hibás rend-
szerelemek, b) a Vevő megrendelésének láthatóan nem megfelelő 
beépítése, c) hiányos Rendszer használata esetén;



 4.  A JÓTÁLLÁS HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ ESETEK
4.1. Vinyl panelek – Next Step Rendszer vásárlásakor a Vevőnek tisz-

tában kell lennie a fa színe, az erezetmintázat, a fautánzatok (pl. 
csomók) száma vagy mérete közötti lehetséges vizuális eltérések-
kel, amelyek a Garanciavállaló által megadott sablonokon vagy 
fényképeken, marketing anyagokon, és az általa eladásra kínált 
termékeken szerepelnek. A minták meghatározott összetételéből, 
valamint a reprodukált faelemek eloszlásában vagy telítettségé-
ben bekövetkező eltérések a Garanciavállaló sablonja vagy kata-
lógusfotói és a Vevő által megvásárolt termék között nem minősül-
nek Termékhibának.

4.2. A Vevőnek tisztában kell lennie azzal, hogy a Next Step vinyl pad-
lóburkolatok különböző gyártási tételei között kismértékű eltérések 
lehetnek az árnyalatokban. Ezért egy helyiségen belül egy gyártási 
tétel padlóit kell felszerelni. A gyártási tétel megfelelőségi ellenőrzé-
sét az összeszerelés megkezdése előtt kell elvégezni. A gyártási té-
telszám a Next Step padlóburkolat csomagolásán, az elülső címkén 
van feltüntetve (ún. "Tételszám"). Az értékesítés utáni folyamatok-
ban a beépített padlók gyártási tételének beazonosítása érdeké-
ben javasolt a csomagolás elülső címkéjéről a beépítés után olyan 
fényképet készíteni, amelyen a gyártási tételszám látható, és azt 
megőrizni.

4.3. A Next Step Modern Vinyl padló vízálló. A vízállóság azt jelenti, hogy 
a Next Step Rendszer vinyl panelek szerkezetének szerves részét nem 
érinti jelentősen a rövid távú vízhatás. A jótállás nem terjed ki a ter-
mék pl. gomba, penész, amely a kiömlés következtében a padló 
alatti alátétre került víz vagy egyéb folyadék következtében kelet-
kezett károsodására. 

4.4. Ezenkívül a jótállás nem vonatkozik:
a. a Next Step rendszerű vinyil panelek felületi rétegében a normál 

használatból és a természetes kopásból eredő változásokra,
b. mechanikai sérülésekre vagy karcolásokra, amelyeket a szere-

lési útmutatóval és a "Next Step vinyl panelek használati felté-
teleivel" ellentétes módon okozott tisztítás, karbantartás vagy 
használat okozott,

c. a padlók színének megváltozására a napfény, az intenzív megvi-
lágítás vagy a bevonat elöregedése miatt,

d. azokra a hibákra, amelyek a padló helytelen beépítéséből vagy 
használatából erednek - olyan körülmények között, amelyek 
nem egyeztethetők össze a szerelési útmutatóval vagy a "Next 
Step vinyl padlók használati feltételei" dokumentummal (Az 
ikonográfia formájú szerelési útmutató minden termékcsomagon 
megtalálható, és a barlinek.com honlapon is elérhető; A Next 
Step vinyl padlók használati feltételei a barlinek.com honlapon 
érhetők el),

e. a padlófűtéses felületre telepített Next Step rendszer károsodá-
sára, amely olyan paraméterű, amelyek nem egyeztethetők ösz-
sze a szerelési kézikönyvben foglaltakkal, feltéve, hogy ez hatás-
sal volt az ebből eredő károsodásra,

f. olyan termékre, amelyet látható hibák ellenére telepítettek; 
Látható hibák azok, amelyek a terméken a kicsomagolás után 
láthatóak (pl. felületi réteg hibái vagy a zár összeszerelését meg-
akadályozó sérülése). A látható hibás deszkákat az összeszerelés 
előtt vagy közben félre kell tenni, és jelenteni kell az eladónak, 
hogy lehetővé tegyék a cserét,

g. a Terméket önállóan történő módosítására vagy kijavítására, ha 
ezeket a munkákat nem egyeztették írásban a Garanciaválla-
lóval,

h. a szállítás során keletkezett mechanikai sérülésekre, kivéve a Ga-
ranciavállaló végezte vagy az ő megbízásából történt a szállítás,

i. épületsüllyedés vagy egyenetlen aljzat által okozott padlókáro-
sodásra,

j. nem megfelelő gondozás vagy nem megfelelő ápolószerek 
használata által okozott károkra,

k. foltok (pl. kiömlött folyadékok), a felületi réteg karcolódása vagy 
szennyeződése (pl. mozgó bútor, kopott filcpárnák cseréjének 

elmulasztása a bútorlábak alatt, állatok karmai, nem megfele-
lő lábbeli használata, fekete gumiból készült bejárati szőnyegek 
és bútorkerekek által okozott sérülésekre, a padlófelület fényes-
ségében  (pl. a padlófelületre eső tárgyak miatt) bekövetkező 
változásokra vagy horpadásokra. 

l. a Next Step Rendszer a szerelési utasítással nem összhangban 
történő használata - mikroklíma (pl. hőmérséklet, pontszerű besu-
gárzás) - által okozott károkra,

m. az egyenetlen fényvisszaverődés hatására a beépített padlóra, 
amely nem mérhető, vagy csak bizonyos fényviszonyok mellett 
vagy bizonyos szögekben látható (a beépített padló vizuális el-
lenőrzése álló helyzetben, természetes fényviszonyok mellett tör-
ténik),

n. bármilyen módon nem megfelelően használt padlóra,
o. nem megfelelő tárolásból, túlzott kopásból és használatból ere-

dő károkra,
p. a deszkák és a falak, a fürdőkád, a zuhanykabin közötti illesz-

téseknél a sérült, repedezett, nem vízálló nedvességgátló héza-
gon keresztüli víz behatolásából eredő károsodásokra, valamint 
a panelek mechanikai sérülése miatti vízbehatolásból eredő ká-
rosodásokra

 5.  A TELEPÍTÉSI HELYSZÍN FELTÉTELEI
5.1.  A telepítés helyszínén a hőmérsékletre, az aljzat páratartalmára és 

a levegőre vonatkozó feltételeket a Garanciavállaló a termék min-
den egyes csomagolásához mellékelt és a barlinek.com webolda-
lon közzétett szerelési útmutatóban határozza meg. 

5.2. A telepítő köteles betartani a padlómunkák megkezdésének és 
elvégzésének feltételeit leíró ipari szabványokban és előírásokban 
meghatározott szerelési szabályokat. 

5.3. A Next Step Rendszer vinyl padlót nem lehet nagyon magas hőmér-
sékletű vagy páratartalmú helyekre telepíteni, mint például: szauna, 
úszómedence, zuhanytálcák, fürdőkádak vagy hasonlók.

5.4. A Next Step Rendszer vinyl padlók beépíthetők fürdőszobákba és 
hasonló helyiségekbe, amelyek a padlófelületre eső helyi vízfröcs-
csenésnek vannak kitéve, feltéve, hogy a padlót ragasztórendszer-
rel szerelik fel, és minden csatlakozás a deszka széle és az akadá-
lyok, pl. a falak, fürdőkádak, zuhanytálcák között kiválasztott színű, 
elasztikus, vízálló nedvességálló masszával, például egészségügyi 
szilikonnal vagy rugalmas ragasztómasszával van rögzítve. A pane-
leket a Barlinek Next Step vinyl padlókhoz ajánlott rendszer ragasz-
tójával kell az aljzathoz ragasztani.

5.5. Fürdőszobákban, mosodákban és hasonló, a padlófelületre kifolyó 
víznek kitett helyiségekben a padló beépítése előtt javasolt az aljza-
tot nedvességgátló szerrel (pl. nedvszívó alapozóval) impregnálni. 
Az alapozónak és a ragasztónak egy rendszert kell alkotnia.

 6.  PANASZ BENYÚJTÁSA 
6.1 A reklamációt az állítólagos hiba közlésétől számított egy hónapon 

belül írásban vagy e-mailben kell benyújtani, a lehető legrészlete-
sebben ismertetve a reklamáció indokait.

6.2. Panasz benyújtható ahhoz az Eladóhoz, akitől a Next Step rendszert 
vásárolta, vagy közvetlenül a Garanciavállalóhoz. A reklamációhoz 
csatolni kell a vásárlást igazoló bizonylatot, lehetőség szerint az El-
adó által kitöltött és lebélyegzett jótállási jegyet, valamint a rekla-
máció fényképes dokumentációját.

6.3. Amennyiben a reklamációt közvetlenül a Garanciavállalóhoz nyújt-
ják be, azt a következő címre kell eljuttatni: Barlinek SA, 25-323 Ki-
elce, Al. Solidarności 36, vagy a reklamacje.kielce@barlinek.com, 
biuro@barlinek.com.pl vagy a claims.kielce@barlinek.com e-mail 
címre.

 7.  A PANASZKEZELÉS MÓDSZEREI
7.1. A reklamáció jogosságának ellenőrzése érdekében a Garancia-

vállaló fenntartja a jogot, hogy a kifogásolt padlót annak beépí-
tési vagy tárolási helyén, előre egyeztetett időpontban megvizs-
gálja.



7.2. A reklamáció elbírálása a reklamáció a Garanciavállalóhoz tör-
ténő benyújtásától számított 2 héten belül történik. Amennyiben 
a Vevő telephelyének megtekintésére van szükség, a reklamáci-
ót az ellenőrzést követően haladéktalanul, de legkésőbb annak 
befejezésétől számított 2 héten belül elbíráljuk.

7.3. A Garanciavállaló a reklamáció rendezésének módját írásban 
vagy e-mailben közli.

7.4. Ha a reklamációt megalapozottnak találják, a Garanciavállaló 
saját belátása szerint:
• a hibás rendszerelemeket hibamentesekre cseréli,
• a talált hibákat ingyenesen eltávolítja, vagy fedezi a hibael-

hárítás dokumentált költségét,
• anyagi kártérítést fizetni abban az esetben, ha a hiba elhárí-

tása lehetetlen lenne, vagy túlzott költséggel járna, figyelem-
be véve a Next Step rendszer értékét, valamint a talált hiba 
típusát és jelentőségét.

 8. A PADLÓK HASZNÁLATI FELTÉTELEI.
8.1. A Next Step Rendszer használati feltételei az egyes deszkacsoma-

gokhoz mellékelt Összeszerelési útmutatóban és a barlinek.com 
weboldalon találhatók.



JÓTÁLLÁSI JEGY

Magánlakásban és 
és középületekben használt 
padlóhoz

barlinek.com

JÓTÁLLÁSI JEGY A BARLINEK NEXT STEP VINYL 
PADLÓRENDSZERHEZ 

vásárlási bizonylat száma  

vásárlás időpontja  

Termék neve  

 

(kereskedelmi név vagy a gyártó indexe)

telepítés helyszíne /cím/  

 

jótállási idő 
• 31 és 33 használati osztályú termékek - 25 év magáncélú használatnál 

•  A 31 szolgáltatási osztályba tartozó termékekre - 7 év a meghatározott típusú közösségi 

terekben használt padlókhoz, az alábbi, piros vonallal jelölt szolgáltatási osztályok táblázata 

szerint 

•  A 33-as használati osztályba tartozó termékekre - 7 év garancia bizonyos típusú 

közhelyiségekben használt padlókra, az alábbi, kék vonallal jelölt használati osztályok 

táblázata szerint 

•  élethosszig tartó konstrukciós jótállás a 31. és 33. használati osztályba tartozó termékekre 

Reklamáció esetén a kérelemhez csatolni kell a vásárlást igazoló dokumentumot 
és be kell mutatni be az Eladónak vagy közvetlenül a Barlinek SA-nak.

Az eladó bélyegzője és aláírása

v2022.12.19

modern
vinyl padlók
nowoczesne
podłogi winylowe

HASZNÁLATI OSZTÁLYOK - VINYL

alkalmazás    
háztartási

   
kereskedelmi

   
könnyűipari

 könnyű
21

hálószobák
fürdőszobák

31
irodák

szállodai szobák

41
kis ipari terek

 általános
22

nappali
konyha

32
üzletek

orvosi rendelők

42
raktárak

 nehéz 23
bejáratok

33
köztér
iskola

43
nagy ipari terek

 Nagyon nehéz
34

repülőterek
köztér

kórházak


