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20 års slitagegaranti i kommersiell miljö
Amtico International garanterar härmed att om Amtico Signature-golvet inom tjugo år från inköpsdatum på grund av genomnötning orsakad av
normal gångtrafik behöver bytas ut, kommer golvet genom detta avtal att till ursprunglig köpare bytas ut utan kostnad. Med genomnötning avser att
Amtico Signature-plattans slitskikt och mönsterskikt slitits igenom.

Förutsättningar
1. Att golvet installerats yrkesmässigt och att våra läggningsanvisningar, limrekommendationer och gällande regler har följts.
2. Att skötsel och underhåll har utförts i enlighet med våra rekommendationer, inklusive periodiskt underhåll.
3. Att nödvändig försiktighet har iakttagits för att skydda golvet mot intrycksmärken från tung punktlast och overdriven ytrepning.

Begränsning
Garantin omfattar inte skador orsakade genom spill, fläckning, brännmärken, repor, intrycksmärken, fuktskador, andra mekaniska skador eller
olyckshändelser. Garantin omfattar heller inte skador uppkomna genom ovarsamhet, felaktig installation eller skötsel, ej heller minskning av ytglans
på grund av normalt slitage.
Om produkten i något fall fogats med fogmassa, accepteras inga reklamationer för fog som lossnar eller slits ner av slitage och/eller olämplig städning.
I händelse av reklamation i enlighet med denna garanti, hör av er till Amtico Tekniska Service på Strömögatan 7, 164 40 Kista, via mail till info@
amtico.se eller via telefon på +46 (0)8 584 233 24. Om prövning/besiktning visar att materialet installerats och skötts i enlighet med anvisningar och
att villkoren i garantin uppfyllts kommer Amtico International att byta ut materialet till samma eller likvärdigt material.
Den här slitagegarantin är den enda garantin given till användaren av Amtico Internatinal och garanterar inte Amtico Signature materialets användning i specifik miljö. Det är upp till användaren eller användarens ombud att tillse att Amtico Signature för ändamålet är lämpligt.
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