
1 

 

 

Takuu Parquetvinyl 

Käyttö asuintiloissa: 35 

vuotta Käyttö julkisissa 

tiloissa: 20 vuotta 

1. Valmistaja vastaa valmistusvirheistä. 

2. Takuu alkaa ostopäivästä alkaen. Lasku toimii todistuksena ostopäivästä ja koskee vain 
ensimmäistä omistajaa. 

3. Lattia pitää asentaa oikein edellä mainittuja ohjeita noudattaen. Takuu kattaa 
tavanomaisen käytön. Takuu kattaa lisäksi käytön kosteissa tiloissa. 

4. Lattiapaneeleita, joissa on näkyviä vikoja, ei saa asentaa lainkaan. Nämä paneelit voidaan vaihtaa 
ilmaiseksi paikallisella jälleenmyyjällä. Paneelit, joissa on näkyviä vikoja ja jotka silti asennetaan, 
eivät kuulu tähän takuuseen. 

5. Tämä takuu kattaa vain normaalista poikkeavan hankautumisen. Seuraavat eivät sisälly 
takuuseen: naarmut, kovat iskut, väärän käytän tai hoidon aiheuttamat vauriot, 
onnettomuudet. 

6. Jos sinulla on vika, joka on tämän takuun ehtojen mukainen, sinun tulee raportoida siitä 
jälleenmyyjällesi kirjallisesti 14 päivän kuluessa vian havaitsemisesta. Kirjeeseen tulee liittää mukaan 
kopio laskusta. 

7. Myönnetty takuu koskee vain toimitettuja lattialautoja, siten se ei kata työkustannuksia, 
lisämateriaalikustannuksia tai mitään muita seuraamuksellisia tappioita. 

8. Mikäli takuu riitautetaan, kumpi tahansa osapuoli voi kutsua riippumattoman asiantuntijan 
antamaan sitovia neuvoja. Mikäli tämä lauseke on sovellettavissa, kustannuksista sovitaan kirjallisesti 
osapuolten kesken etukäteen. 

9. Valituksen hyväksymisellä ja ratkaisulla ei ole vaikutusta takuuaikaan. 

10. Mikäli takuu on sovellettavissa, valmistaja toimittaa uudelleen tai korvaa vialliset lattialaudat. 
Mikäli kyseinen tuote ei ole enää saatavana, vaihtaminen samanlaatuiseen korvaavaan tuotteeseen 
varmistetaan. 

Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa: 

• Lattiaa ei ole asennettu ohjeiden mukaisesti. 

• Viat olivat huomattavissa ennen lattian asennusta. 

• Virheet ja/tai viat on aiheuttanut väärä käyttö tai laiminlyönti ja tuotteen käyttötarkoituksesta 
poikkeava käyttö tai, mikäli ohjeita ei ole noudatettu käytön ja hoidon suhteen tai varoituksia ja 
hoitoa ei ole noudatettu ajoissa. 

• Optiset viat, jotka ovat syntyneet lattialautojen vääntymisessä muuttuvien ilmasto-olojen vuoksi, 
värimuutokset, jotka aiheutuvat auringonvalosta ja normaalista vanhenemisesta ja/tai 
viimeistelypinnoitteen kulumisesta. 
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• Pintojen tahrat tai mekaaniset vauriot (naarmut, kuhmut jne.), jotka aiheutuvat väärästä 
käsittelystä kuljetuksen tai varastoinnin aikana, sekä vauriot, jotka aiheutuvat piikkikoroista, 
huonekaluista, kivistä, hiekasta, lemmikkieläimistä jne. 

• Mikäli lattia asennettiin sähkökäyttöisen lattialämmitysjärjestelmän päälle. Ellei tarkastusta 
suoritettu ja Lamett ei ole antanut kirjallista lupaa. (Ehto: pintalämpötila ei saa koskaan olla yli 28 
°C) 

• Mikäli lattia asennettiin sellaisen käänteisen lattialämmityksen päälle, joka jäähtyy 
kesäkuukausina ja siten lämpötila laskee alle 18 °C:hen  


