
      

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 

Η Earthwerks παρέχει για ένα ( 1 ) έτος περιορισμένη εγγύηση ότι το L.V.T προϊόν είναι απαλλαγμένο από 

τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα . Εάν τα εν λόγω προϊόντα διαπιστώθηκε ότι είναι ελαττωματικά ,  

η Earthwerks θα προμηθεύσει νέα προϊόντα από το ίδιο ή παρόμοιο στυλ , μέγεθος , χρώμα , ποιότητα και θα 

μεριμνήσει για την επισκευή ή αντικατάσταση της ελλατωματικής περιοχής και θα καταβάλλει εύλογο κόστος 

εργασίας σε περίπτωση που το πάτωμα είχε εγκατασταθεί επαγγελματικά .  

Μη ελαττωματικά προϊόντα τα οποία υπέστησαν ζημιές από εσφαλμένη εγκατάσταση δεν θα μπορούσαν να 

αξιώσουν αποζημίωση βάσει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης . Η Earthwerks διατηρεί το δικαίωμα να 

επιθεωρεί οποιαδήποτε αξίωση , να ζητήσει φωτογραφίες ή / και δείγματα πριν από την έγκριση τέτοιου 

είδους αιτήματος. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
H Earthwerks εγγυάται ότι το προϊόν αυτό είναι απαλλαγμένο από εμφανή ελαττώματα. Εσείς ή / και ο 
εγκαταστάτης σας θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά κάθε κομμάτι πριν από την εγκατάσταση . Τυχόν 
κομμάτια που εμφανίζονται να έχουν ελαττώματα δεν πρέπει να εγκατασταθούν .  
Η Earthwerks δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αξίωση σε περίπτωση που εγκατασταθούν προϊόντα 
με εμφανή προβλήματα.  
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Τα LVT  Earthwerks ™ προστατεύονται με ένα προστατευτικό στρώμα. Η  Earthwerks εγγυάται ότι δεν θα 
υπάρξει φθορά του προστατευτικού στρώματος  για τον αριθμό των ετών που αναφέρονται για το 
συγκεκριμένο προϊόν . «Φθορά διαμέσου»  σημαίνει πλήρη απώλεια του στρώματος προστασίας, έτσι ώστε 
το τυπωμένο στρώμα να έχει μεταβληθεί ή να επηρεάζεται. Ο όρος του κάθε προϊόντος ειδικότερα όσον 
αφορά στην Περιορισμένη εγγύηση, θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα   www.earthwerks.net   στο 
κεφάλαιο Περιορισμένη Εγγύηση. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι 
ακολουθούνται οι οδηγίες  τόσο  για την εγκατάσταση όσο και για τις  διαδικασίες συντήρησης. Για πλήρεις 
λεπτομέρειες σχετικά με την Περιορισμένη Εγγύηση και οδηγίες εγκατάστασης και συστάσεις συντήρησης, 
ανατρέξτε στην ιστοσελίδα   www.earthwerks.net   ή στο φυλλάδιο Εγκατάσταση / Συντήρηση και 
Περιορισμένη Εγγύηση, το οποίο είναι διαθέσιμο πριν από την πώληση και οι όροι των οποίων έχουν 
συμπεριληφθεί σε όλες τις συμβάσεις πώλησης για το προϊόν αυτό. 
 Κάθε αξίωση βάσει της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης θα πρέπει να γίνεται με  ένα έντυπο αίτησης 
συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από χρονολογημένη απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο .  
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.  
 



      

 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 

• Δυσαρέσκεια που οφείλεται σε λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση. Για περισσότερες πληροφορίες για 

τη σωστή εγκατάσταση και συντήρηση, διαβάστε τις πληροφορίες στη συσκευασία του προϊόντος ή 

επισκεφθείτε   www.earthwerks.net    και αναζητήστε εγκατάσταση ή συντήρηση. 

• Ζημιές που προκύπτουν από κακή χρήση ή κατάχρηση, συμπεριλαμβάνονται χωρίς να περιορίζονται σε 

αυτά, γρατζουνιές, κοψίματα, εγκαύματα, λεκέδες, εσοχές, ακατάλληλη ή ανεπαρκής συντήρηση, και η 

έλλειψη της κατάλληλης προστασίας δαπέδου. 

• Προϊόντα δαπέδου που πωλούνται ως έκτακτα ή είναι δεύτερης ποιότητας που πωλούνται «ως έχουν». 

• Ζημιές ή αποτυχία εγκατάστασης του δαπέδου στο υποδάπεδο,  που προκύπτουν από την υπερβολική 

υγρασία, αλκαλικά και / ή υδροστατική πίεση. 

• Οι παραλλαγές  χρώματος μεταξύ των δειγμάτων ή τις έντυπες εικόνες και τις πραγματικές δοκιμές 

παραγωγής. 

• Ο αποχρωματισμός λόγω της χρήσης προϊόντων με υπόστρωμα από καουτσούκ, ψάθες, χαλάκια , 

καθαριστικά ή καθαριστικά με βάση διαλύτες, ή άσφαλτο από δρόμους ή χώρους στάθμευσης. 

• Μείωση της γυαλάδας από τη χρήση. 

• Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του διαδικτύου από μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές. Για να 

επιβεβαιώσετε άδεια, επικοινωνήστε με Earthwerks  στο 800-979-7943. 

• Τοποθέτηση πάνω από κόντρα πλακέ,  γυψοσανίδα ή άλλα παρόμοια υλικά που δεν έχουν πρώτα 

επικαλυφθεί  με ένα προϊόν που έχει εγκριθεί γραπτώς από την Earthwerks  πριν από την εγκατάσταση. 

• Εγκατάσταση του προϊόντος σε κατοικίες ή καταστήματα και γραφεία καθώς και περιοχές με βαριά 

κυκλοφορία τροχοφόρω ν οχημάτων που βλάπτουν το δάπεδο. 

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τον αρχικό αγοραστή των LVT Earthwerks ™ 

και δεν είναι μεταβιβάσιμη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει ρητά 

αντί οποιασδήποτε άλλης εγγύησης είτε προφορικής ή γραπτής. Κανένας αντιπρόσωπος, υπάλληλος ή 

εκπρόσωπος της Earthwerks, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, είναι εξουσιοδοτημένο να αναλάβει για την 

Earthwerks καμία πρόσθετη ευθύνη ή υποχρέωση σε σχέση με τα προϊόντα Earthwerks ™. Κατά συνέπεια, οι 

παράγοντες, οι εργαζόμενοι, οι διανομείς, και οι έμποροι των προϊόντων Earthwerks δεν επιτρέπεται να 



      

προβούν σε τροποποιήσεις της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, ή επιπλέον εγγυήσεις για λογαριασμό της 

Earthwerks. Κατά συνέπεια, πρόσθετες καταστάσεις, όπως η διαφήμιση ή παρουσιάσεις αντιπρόσωπου, είτε 

προφορική ή γραπτή, δεν αποτελούν εγγύηση από την Earthwerks και δεν θα πρέπει να γίνει επίκληση. 

 ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ σε μια περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ,  η Earthwerks ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες 

ζημιές προκύπτουν από την παραβίαση ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. 

 

 
 

 


