
Parketta rendelés tájékoztató
Tájékoztató

● A rendelést nem lehet visszamondani és nem áll módunkban visszavásárolni a terméket semmilyen
körülmények között.

● A parketták valódi fa felülettel rendelkeznek, így nem egyezik meg a mintázat a bemutató terméken,
vagy a katalógusban látott képekkel.

● A leszállított termék 3%-a különbözhet az osztályozásban (jobb vagy rosszabb ), például olyan
hibákat tartalmazhat hogy: szín, fényességszint eltérések, valamint lakk eltérés. De az elemek
technikailag megfelelőnek kell lennie a telepítéshez.
Például ha megrendel egy szálat a Sauvage-ból, kaphat egyet ami úgy néz ki mint a Markant - ez
esetben sajnáljuk, de lehetséges, hogy ez megtörténik.

● A Sauvage osztályozással kapcsolatban:

● Megjelenhetnek rajta kisebb lyukak de nagyobb, mélyeb   lyukak (odúk) nem ( ezek
többségében 1-2 mm nagyságú alagutak, úgy nevezett "féreg lyukak" ).

● A kis lyukaknak inaktívaknak kell lenniük (vagyis nem lehetnek benne élő férgek ), és
kitöltöttek/kitömöttek/kisimultak, ezeket nevezzük "zártnak".

● Itt is érvényes, hogy 3%-ban fordulhatnak elő hibák, tehát nyitott "féreg lyukak" 3%-ban
előfordulhatnak.

● A csomagban előfordulhat 2.20 méternél rövidebb szál is (fél deszka). Ez annak köszönhető, hogy a
telepítésnél mindenképpen lesz szükség rövidebb deszkákra. Nem lehet úgy telepíteni az összeset
ha mindegyik 2.20 méter.

● A mintázatáról meggyőződött, és elfogadja, hogy lehetnek hasadások és csomók a felületen, illetve
némely esetben nincs kitöltve a hézag.

● A Haro parketta valódi fa termék, így a rendelt termék között lehet olyan lap amelyben vannak olyan
megjelenésű lapok, amely eredetileg a képen nem szerepelt. A burkoló felelőssége, hogy ezt az 1-1
ilyen lapot hogyan használja fel és hová helyezik.

Megrendelt termék:
cikkszáma: neve: mennyisége:

Megrendelő cég neve,értékesítő neve aláírása: dátum:

IBD Magyarország Kft. megrendelés száma: dátum:

A dokumentum aláírásával elismerem, hogy a tájékoztatót elolvastam, tartalmát
megismertem és a benne foglaltakat elfogadtam.
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