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MOSO® bambuko grindys 
 

garantija 
 

„MOSO® International BV“ suteikia iki 30 metų* garantiją nuo pirkimo datos atskirų 
sluoksnių konstrukcijai ir klijavimui pagal šias nuostatas: 

 

*  
 
 
 
 
 
 

• Ši garantija netaikoma, jei žala padaryta dėl netinkamo 
naudojimo, nelaimingų atsitikimų, kenkėjų užkrato, force 
majeure atveju arba jei žalą sukelia kitos, įprastomis 
gyvenamosiomis sąlygomis neįprastos aplinkybės. 

• Garantija taip pat netaikoma vien tik vizualiai pastebimiems 

trūkumams, tokiems kaip įspaudai, tarpai, spalvos pokyčiai dėl 
šviesos, sezoninės su klimatu susijusios deformacijos ar dangos 
paviršiaus nusidėvėjimas. 
Dar garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl 
netinkamo dangos montavimo, netinkamos paviršiaus 
priežiūros, valymo, mechaninių bei cheminių pažeidimų ar 
dėl drėgmės sukeltų padarinių. 

• Ši garantinė pažyma anuliuoja visas ankstesnes garantines 
pažymas; gamintojo garantija suteikiama, atsižvelgus tik į 
dabartinę versiją. 

 
apimtis  
• Garantija taikoma A klasės gaminiams, išimtinai 

naudojamiems tik įprastai naudojamose patalpose. 
• Garantija taikoma tik įprastam naudojimui. Įprastas naudojimas, be 

kita ko, apima produkto naudojimą pagal funkciją, kuriai jis buvo 
sukurtas. 

• Garantija taikoma tik pradiniam pirkėjui ir ji nėra 

perleidžiama. 

 

garantijos sąlygos  
Norint pasinaudoti garantija, būtina įvykdyti šias sąlygas. 
• Tinkamas montavimas: prieš klodami grindis, atidžiai 

perskaitykite mūsų montavimo instrukcijas. Jas galite rasti 
bet kurioje originalioje pakuotėje arba adresu 

www.moso.eu/documentation. 

Ypatingai dėmesį atkreipti turėtumėte į pagrindo drėgmės 
lygį ir grindų klojimo sąlygas ant grindinio šildymo. 
Netinkamo montavimo atveju pateikti pretenzijų negalima! 

• Tinkama priežiūra ir valymas: svarbios informacijos apie 
optimalų valymą ir priežiūrą rasite bet kurioje originalioje 
pakuotėje arba adresu www.moso.eu/documentation. 
Netinkamos priežiūros ar valymo atveju pateikti pretenzijų 
negalima! 

 
 
 
 
 
 
• Tinkama dangos priežiūra: dangos nusidėvėjimas neįeina į 

garantiją. Jei ant viso ar dalies dangos paviršiaus matomi 
nusidėvėjimo požymiai, jį reikia laiku atnaujinti, kad būtų 
apsaugota grindų medžiaga. Netinkamo dangos paviršiaus 
priežiūros atveju pateikti pretenzijų negalima! 

 
 
 
garantija  
•  Ši garantija taikoma kartu su įprastomis pirkėjo 

teisėmis, įskaitant pirkėjo teises prieš pardavėją. 
• Jei pretenzija pareiškiama prieš grindų klojimą, nekokybiškos 

grindų lentos keičiamos nemokamai. Paklojus grindis 
pareikšti pretenzijų negalima tuo atveju, jei pirkėjas defektus 
galėjo aptikti dar prieš grindų montavimą. Ši garantija 
negalioja žalai, kurią sukėlė trečiosios šalys (pvz., transporto 
priemonės). 

• Jei defektų kyla po montavimo, „MOSO International BV“ 
pasilieka teisę defektą ištaisyti arba pirkėjui nemokamai 
pasiūlyti grindų medžiagos. 

• Jei brokuoto gaminio nebėra gaminių asortimente, bus 
suteikiamas gaminio atitikmuo iš dabartinio asortimento. 

• Garantinis laikotarpis dėl pretenzijos pareiškimo 
nepratęsiamas. 

• Medžiagos keitimo išlaidos ir kiti mokesčiai į garantiją 
neįskaičiuoti. 

 
garantinis atsiskaitymas  
• Pretenzija turi būti pateikta raštu per 30 dienų MOSO® 

atstovui / pardavėjui, MOSO® dukterinei įmonei arba 
tiesiogiai į „MOSO International BV“ adresu Adam Smithweg 
2, 1689 ZW Zwaag, Nyderlandai. 

• „MOSO International BV“ pasilieka teisę po paskyrimo 
vietoje patikrinti žalą, dėl kurios buvo pareikša pretenzija. 

 
 
* „Topbamboo“ ir „Flexbamboo“ bambuko grindys:  
10 metų garantija. 
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