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   20/30 ÅRS GARANTI PÅ PARKET
   Kährs har fremstillet lamelparketgulv af fineste kvalitet i mere end 60 år.

Vi er meget stolte af vores produkter, som fra fabrikken er forsynet med en førsteklasses overfla-
debehandling og har et slidlag, der kan tåle flere omslibninger. Dette i kombination med et komplet 
pleje- og vedligeholdelsesprogram gør, at Kährs yder garanti mod slitage på 30 år for 15 mm lamel-
parket og 20 år for 13 mm lamelparket.

Denne garanti er en styrkelse af de rettigheder, som kunden har i henhold til de almindelige regler 
om forbrugerkøb i dansk ret.

1. Garantien gælder færdigbehandlede lamelparketbrædder (3 eller flere lag) i Kährs originalem-
ballage, købt i et EU-land, Norge, Schweiz, Island, Tyrkiet, Polen, Tjekkiet, Slovakiet eller Estland 
1.8.1999 eller senere. Garantien gælder gulve lagt i boliger samt under forudsætning af, at Kährs 
lægnings-, pleje- og vedligeholdelsesanvisninger er fulgt nøje i hele garantitiden.

2. Garantien omfatter gennemslidning af lamelparketbrædderes slidlag ved normal brug af gulvet. 
Slidlaget består af overfladebehandlingen samt hele laget i hårdt træ.

3. Garantien gælder ikke ved manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse, punktslitage, ridser, 
uagtsom brug, brug i strid med Kährs lægnings-, pleje- og vedligeholdelsesanvisninger, anden mislig-
holdelse af gulvet, beskadigelse eller særlige omstændigheder, der kan henføres til slutbrugeren.

Anvisninger vedrørende lægning, pleje og vedligeholdelse følger produktet ved leveringen. 
Er anvisningerne bortkommet, kan nye rekvireres direkte fra Kährs eller nærmeste forhandler.

4. Garantien gælder i tredive (30) år for 15 mm lamelparket og i tyve (20) år for 13 mm lamelpar-
ket fra den salgsdato, som er angivet på garantibeviset/købsfaktura.

5. Fejl, som Kährs iht. ovenstående har ansvaret for, afhjælpes uden beregning, idet Kährs efter 
eget valg reparerer fejlen eller leverer et nyt produkt. Hvis det solgte produkt ikke fremstilles eller 
lagerføres mere, har Kährs ret til at levere et andet tilsvarende gulv.

På fejl udbedret af Kährs ydes garanti på tilsvarende vilkår, Garantien gælder i 30 henholdsvis 30 år 
fra udbedring er foretaget.

Ved Kährs udbedring af fejl suspenderes garantiperioden fra tidspunktet, hvor Kährs modtager re-
klamationen, og til udbedring er foretaget.

Garantien omfatter ikke eventuelle udgifter, som opstår i forbindelse med indgreb i andet end det 
pågældende produkt ved af- eller påmontering, eller andre udgifter eller skader, som tilkommer i 
forbindelse med fejlens opståen.

Kährs påtager sig intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, der er opstået 
som følge af fejl omfattet af garantien. I intet tilfælde kan Kährs erstatningsansvar i forbindelse med 
krav, der er omfattet af denne garanti, overstige den pris, kunden har betalt for produktet.

Intet under dette punkt 5 er på nogen måde en begrænsning eller udelukkelse af et evt. erstatnings-
ansvar fra Kährs side over for kunden i henhold til gældende lovbestemmelser om produktansvar.

6. Reklamationer vedrørende fejl, der er omfattet af garantien, skal omgående sendes skriftligt til 
Kährs forhandler, inden for 30 dage efter at fejlen er opdaget. Reklameres der ikke i rette tid, bort-
falder Kährs garantiansvar. Reklamationen skal ledsages af købskvittering samt fotografi af skaden.


