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Boflex –takuu
BOEN BRUK AS (jäljempänä "Boen") tarjoaa kattavan takuun urheilukäyttöön tarkoitetuille BOFLEX P1 lattianpäällystetuotteilleen, jotka on ostettu 1.1.1998 jälkeen. BOFLEX P1 -takuuseen sisältyvät tuotteen
päällysteominaisuudet, rakenteen laatu, kosteudensuojaus ja lämpösäteilykyky.
TAKUUN KUVAUS
ASENNUSTAKUU
Takaamme, että asentamamme lattiat kestävät pitkäaikaista käyttöä. VIIDEN VUODEN takuu koskee kaikkia BOFLEXurheilulattioitamme, mikäli ohjeita noudatetaan ja lattiat asennetaan BOFLEX -ohjeiden mukaisesti. Takuuehtona on myös,
että BOFLEX -tuotteisiin perehtynyt henkilökunta suorittaa asennuksen sellaisia hyväksyttyjä liimoitustuotteita kuin BOFLEX ponttiliitosliima käyttäen.
ULKONÄKÖTAKUU
Laadunvalvonnasta vastaava henkilökuntamme tarkastaa huolellisesti jokaisen urheilukäyttöön tarkoitettuun BOFLEX P1 lattianpäällystelankun ennen sen tehtaalta lähtöä. Kehotamme teitä ja asentajaanne tarkastamaan kunkin lankun ennen
asennusta. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että havaitsette ennen asennusta ulkonäöltään puutteellisen lankun,
korvaamme sen veloituksetta. Teidän tarvitsee ainoastaan palauttaa se kuitteineen Boenille, joka korvaa sen kuluitta.
Tämä takuu ei koske jo asennettuja lattianpäällysteitä. (Kts. jäljempänä kohta "Poissuljettavat tapaukset ja
vastuuvelvollisuuden rajoitukset".)
RAKENNETAKUU
Boflex -laatutakuu kattaa myös jokaisen laudan rakenteellisen eheyden. Kaikki lattian- päällysteemme työstetään pitkälle
kehitetyn valmistusmenetelmän avulla, jotta voidaan taata jokaisen lankun laadukas jyrsintä.
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että lankun liimaus tai sen jokin muu rakenteellinen ominaisuus ei ole moitteeton
urheilukäyttöön tarkoitetun BOFLEX P1 -lattian asennuksen jälkeen, me joko korjaamme tai korvaamme valintamme
mukaan viallisen lankun veloituksetta. Jos vika ilmenee yli vuoden kuluttua asennuksesta, korvaamme viallisen osan tai
vialliset osat siten, ettei poiston eikä jälleenasennuksen kustannuksia tarvitse maksaa, kun voidaan todistaa, että
lattianpäällysteissä on valmistusvikoja.
Katso jäljempänä kohta "Poissuljettavat tapaukset ja vastuuvelvollisuuden rajoitukset".
TOIMINTATAKUU
Iskunvaimennusmateriaalina käytetyn Evazote 50:n taataan täyttävän iskunvaimennus- standardin DIN 18032 osan 2
iskunvaimennusvaatimukset (vähintään 53 %). Takaamme myös, että iskunvaimennus vastaa vielä viiden vuoden
jälkeenkin 90-prosenttisesti asennuksen jälkeen mitattua arvoa. Katso jäljempänä kohta "Poissuljettavat tapaukset ja
vastuuvelvollisuuden rajoitukset".
KOSTEUDENSUOJAUSTAKUU
Lattiamme on suunniteltu kestämään erityisesti normaalin kosteuden tai kuivuuden vaikutuksia. Lattialankun ristiinliimattu
3-kerrosrakenne tekee Boflex lattioista erittäin kestäviä. Jos urheilukäyttöön tarkoitetut lattiamme asennetaan ja niitä
huolletaan noudattaen tarkasti ohjeitamme (katso BOFLEX -asennusopas ja -huolto-opas), annamme takuun normaalien
kosteus- tai ilmasto-olosuhteiden aiheuttamille vahingoille.
Katso jäljempänä kohta "Poissuljettavat tapaukset ja vastuuvelvollisuuden rajoitukset" normaalien olosuhteiden osalta ja
myös kohta "Muut poissuljettavat tapaukset ja rajoitukset".
POISSULJETTAVAT TAPAUKSET:
Seuraavissa tapauksissa Boen ei ole millään tavalla vastuullinen eikä edellä esitettyjä Boflex -takuita sovelleta:
Asennusvirheet:
Lattianpäällysteiden kestokyky riippuu paljolti asianmukaisesta asennuksesta. Asennuksessa on siten noudatettava tarkoin
BOFLEX -asennusoppaan ohjeita ja suosituksia.
Huoltovirheet:
Ympäristöolosuhteiden on oltava normaalit. Tuotteillamme on takuusuoja normaaleiksi katsomissamme käyttökohteissa.
Liialliselle lämmölle tai kosteudelle altistuminen saattaa vahingoittaa lattianpäällysteitä. Takuu ei kata tällaisia tapauksia
vahingon syystä tai alkulähteestä riippumatta. Ympäristöolosuhteiden aiheuttama vahinko, joka ylittää BOFLEX asennusoppaassa määritellyn sietorajan, ei kuulu minkään takuun piiriin.
Väärinkäyttö:
Vaikka lattianpäällysteemme onkin valmistettu mahdollisimman hyvin, meidän ei voi olettaa vastaavan - emmekä halua
vastata - vahingosta, joka on aiheutunut suoraan tai välillisesti väärinkäytöstä, tapaturmasta tai BOFLEX-asennusoppaan
ja -huolto-oppaan vastaisesta käytöstä. Takuuta ei myöskään anneta riittämättömästä hoidosta tai muista BOFLEX asennusoppaassamme mainituista syistä johtuvista vahingoista. Tällaisia vahinkoja voivat olla rajoituksetta tahrat,
kulumat, iskujäljet, kalusteiden tai laitteiden siirtämisestä aiheutuneet jäljet, raskaista esineistä ja törmäyksistä johtuvat
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vahingot, lemmikkieläinten aiheuttamat naarmut tai arpeutumat, hankaavien, terävien tai suippokärkisten esineiden
aiheuttamat jäljet sekä märällä pyyhkimisestä, veden läikkymisestä tai seisovasta vedestä aiheutuneet kosteusvauriot.
Muutokset/korjaukset:
BOFLEX P1 -tuotteeseen tehdyt muutokset mitätöivät kaikki yksilöidyt tai äänettömät takuut, mukaan lukien soveltuvuus
kaupankäyntiin tai tiettyyn käyttötarkoitukseen. Takuu ei kata korjauksia (ellei kyseessä ole yksinomaan takuuseen kuuluva
BOENin suorittama korjaus) eikä uudelleenpäällystystä, eivätkä korjaukset tai korvaukset (vaikka ne olisivatkin BOENin
suorittamia) pidennä takuuaikaa.
Jälleenasennus:
Kun BOEN on velvollinen korvaamaan tai jälleenasentamaan tai kun se katsoo tarpeelliseksi korvata tai jälleenasentaa
takuun kattamat lankut, se ei ole velvollinen maksa- maan viallisten lattianpäällysteiden poistamisesta tai uusien
päällysteiden jälleenasennuksesta taikka uusittujen päällysteiden tai ympäröivien päällysteiden uusintapintakäsittelystä tai
viimeistelystä koituvia kustannuksia, ellei edellä esitetyssä takuukuvauksessa siten nimenomaisesti määrätä; tällöinkin
korvataan ainoastaan takuussa määrätty summa. Korvaus- tai korjausvelvollisuus ei koske materiaalien poistamisessa,
asennuksessa tai viimeistelyssä käytettyjä lattianalusmateriaaleja, liimoja, tarvikkeita tai muita tuotteita.
Normaalit vaihtelut:
Puu on elävä luonnontuote, joten alkuperäismateriaalissa näkyvät värin, puunsyykuvioiden ja/tai koostumuksen vaihtelut
eivät ole vikoja eivätkä ne siten kuulu takuun piiriin. Asennetut lattianpäällysteet muuttavat väriään ajan mittaan, mikä on
myös sellaisten puutuotteiden luonnollinen piirre, joille ei anneta takuuta. Suora tai osittainen (esimerkiksi mattojen tai
laitteistojen) altistuminen auringonvalolle saattaa aiheuttaa päällysteissä värivaihteluita, jotka eivät kuulu takuun piiriin.
Tämä takuu koskee ainoastaan urheilukäyttöön tarkoitettuja BOEN BOFLEX P1
-lattianpäällysteitä, ja se kattaa ainoastaan edellä määrättynä päivänä tai sen jälkeen ostetut tuotteet. Takuuta ei voida
siirtää, ja se koskee ainoastaan alkuperäistä kuluttajaostajaa ja alkuperäisiä asennuksia. Kaikki takuut lakkaavat sinä
hetkenä, kun asennettu tuote tai asennusten sijoituspaikka myydään, siirretään edelleen kolmannelle osapuolelle tai kun
sen sijaintia muutetaan.
VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUKSET
Edellä oleva takuuselvitys on ainoa, jonka urheilukäyttöön tarkoitettuja lattianpäällystetuotteita valmistava BOEN BOFLEX
P1 antaa käyttökohteille, joissa vallitsevat tavanomaiset urheilulattiaolosuhteet. BOEN BOFLEX -lattianpäällystetuotteiden
asennukselle ei anneta takuuta muissa kuin urheiluun tarkoitetuissa tiloissa. Mitään muuta takuuta, yksilöityä tai
äänetöntä, ei anneta, mukaan lukien kuntoisuustakuuta tiettyä tarkoitusta varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
tämän asiakirjan määräyksiä. Kenelläkään asiakkaalla, asentajalla, kauppiaalla, jakelijalla, edustajalla tai työntekijällä ei
ole lupaa laajentaa tämän takuun soveltamisalaa taikka muuttaa sen ehtoja tai kattavuutta. Millään korjausta tai
korvausta koskevalla sopimuksella ei voida myöskään milloinkaan pidentää annetun takuun voimassaoloaikaa.
BOEN ei ole missään olosuhteissa velvollinen korvaamaan vaateita, häviämisiä tai vahinkoja, jotka johtuvat sen
tuotteiden ostosta, käytöstä tai taitamattomasta käytöstä; se ei myöskään ole näistä millään tavoin vastuussa. Sama
koskee erityisiä, välillisiä, satunnaisia tai seurannaisvahinkoja, joihin kuuluvat rajoituksetta voittotappiot, henkiset
kärsimykset, kerrannaisvaikutteiset vahingot, rangaistuksiin tai vaateisiin johtavat vahingot (katso jäljempänä) tai
asianajajapalkkiot, vaikka BOENille tai sen edustajille olisikin kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ennen
myyntiä. BOEN ei ole missään tapauksessa velvollinen korvaamaan muiden kuin vanhojen tai uusien BOFLEX P1 materiaalien kustannuksia, vaikka BOEN suosittelisikin näitä materiaaleja ja vaikka näihin materiaaleihin mahdollisesti
liittyvä takuu koskee ainoastaan alkuperäisen valmistajan toimittamia materiaaleja. BOENin korvausvastuu on enintään
yhtä suuri kuin BOENin kyseisten viallisten materiaalien jakelusta tosiasiallisesti saama summa. Takuun kattavuutta koskevat
vaateet on esitettävä vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin vika ensimmäisen kerran todettiin.
Kaikki vaateet on laadittava kirjallisina. On kuitenkin huomattava, että tähän takuuseen liittyvien vaateiden yhteydessä
on esitettävä ostopäivämäärää, alkuperäisen ostajan henkilöllisyyttä ja asennuspaikkaa koskevat todisteet ja että ilman
tällaisia tositteita takuun mukainen vastuuvelvollisuus ei ole voimassa. Suosittelemmekin, että nämä tiedot säilytetään
samassa paikassa BOFLEX -asennus- ja huolto-oppaan kanssa ja että kuitti pidetään varmassa tallessa.
Tämä takuu antaa lainmukaiset erityisoikeudet ja mahdollisia muita, mahdollisesti maasta toiseen vaihtelevia oikeuksia.
Eräät maat eivät hyväksy äänettömien takuiden poissulkemista tai rajoittamista taikka satunnaisia vahinkoja,
seurannaisvahinkoja ja rangaistuksellisia vahinkoja ja henkisiä kärsimyksiä. Tällöin edellä määrättyjä poissulkemisia ja
rajoituksia muutetaan mahdollisimman vähän, jotta ne voidaan saattaa voimaan. Voi myös olla, että eräät edellä
mainituista rajoituksista eivät koske teitä.
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