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Pergo Public Extreme ir Pergo Original Excellence 

gyvenamųjų patalpų (33 metų) garantija 
 

Ši garantija galioja PERGO Public Extreme, Original Excellence laminatui ir PERGO priedams. 
 

 
BENDROS SĄLYGOS 

 

Valstybėje ar šalyje, kurioje įsigijote prekę, įstatymais numatyta garantija turi neribotą galiojimą 

aukščiau minėtiems produktams ir visiems PERGO profiliams bei grindjuostėms. Nuo pirkimo 

datos Unilin bvba grindų padalinys garantuoja, kad anksčiau išvardinti PERGO ženklo produktai 

yra be gamybos ar medžiagos defektų. 

 

PERGO garantija bus taikoma tik tuomet, jei visos toliau išvardintos sąlygos bus įvykdytos. Kilus 

abejonėms kreipkitės į gamintoją, platintoją ar mažmeninės prekybos atstovą. 

 

1. Ši garantija taikoma tik pirmam savininkui, pirmą kartą sumontuotam produktui ir nėra 

perleidžiama. Pirmuoju savininku yra laikomas asmuo, nurodytas kaip pirkėjas sąskaitoje – 

faktūroje. Ši garantija taikoma visiems PERGO ženklo gaminiams, kurie buvo pagaminti po 

šių garantinių sąlygų leidimo datos (žiūrėti žemiau). 

 

2. Prieš ir montavimo metu grindų plokštės ir priedai turi būti kruopščiai patikrinti ar nėra 

defektų optimalaus apšvietimo sąlygomis. Produkto su matomais defektais montuoti 

jokiomis aplinkybėmis negalima. Apie esančius defektus platintojas turi būti informuotas 

raštu per 15 dienų. Praėjus šiam laikotarpiui, papildomi skundai nepriimami. Unilin bvba 

grindų padalinys nėra atsakingas už prarastą laiką, nepatogumus, išlaidas, sąnaudas ar kitų 

aplinkybių padarytą žalą, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar kitus nuostolius pagal 

pateiktą ieškinį, taip pat pasekmes. 

 
3. "SUMONTAVIMAS REIŠKIA SUTIKIMĄ" 

Pretenzijoms dėl išvaizdos garantija nebus pritaikyta jeigu produktas jau sumontuotas. 

Asmeniui, įvardintam kaip “savininkas, meistras ar atstovas”, tenka galutinė atsakomybė 

užtikrinti, jog produktas, kurį užsisakė, buvo gautas tinkamas. 

 
4. Ši garantija taikoma tik defektams, kurie būdingi pateiktiems produktams. Tai reiškia, jog 

galioja visi medžiagų ir gamybos defektai, pripažinti gamintojo, įskaitant atsisluoksniavimą, 

sumažėjusį dėvimojo sluoksnio atsparumą, dėmes ir spalvų nublukimą. 

 
5. Viso gyvenimo PerfectFold 3.0 jungčių garantija taikoma tik ilgalaikėms atviroms jungtims, 

kurios yra platesnės nei 0.2 mm. 
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GARANTINIS LAIKOTARPIS IR TAIKYMAS 
 

Produktui taikoma viso gyvenimo garantija (ribota iki 33 metų), ir viso gyvenimo garantija (ribota iki 

33 metų) PerfectFold 3.0 laminuotų grindų jungtims. Pergo – Modern Plank – Sensation kolekcijai 

yra taikoma papildoma 10 metų garantija vandens atsparumui (žiūrėti sąlygas žemiau). 

 
Įsigijimo data yra pirkimo sąskaitos - faktūros data. 

Privaloma pateikti pikimo sąskaitos - faktūros originalą su nurodyta data ir platintojo ar mažmeninės                

prekybos atstovo antspaudu. 

 
TAIKYMO SRITIS 

 
 

1. Bendra PERGO produkto garantija taikoma tik tiems produktams, kurie pritaikyti klojimui 

gyvenamosiose patalpose. Esant kitiems poreikiams, skaitykite žemiau “Komercinių patalpų 

produkto garantija”. Jeigu aplinkybės neatitinka “Komercinių patalpų produkto garantijos”, 

tuomet iš gamintojo turi būti reikalaujama atskira individuali raštiška garantija. 

 
2. PERGO produktas turi būti klojamas laikantis PERGO klojimo instrukcijos, naudojant patvirtintus 

PERGO priedus. Klientas/meistras turi pateikti įrodymus, jog buvo laikomasi gamintojo įrengimo 

ir priežiūros instrukcijų. Šios instrukcijos yra kartoninės pakuotės gale, etiketės nugarėlėje arba 

kiekvienoje priedo pakuotėje. Jeigu instrukcijos nėra, tuomet kreipkitės į gamintoją, platintoją ar 

mažmeninės prekybos atstovą arba jas galite rasti www.pergo.com puslapyje. Taip pat 

klientas/meistras turi įrodyti, jog tik rekomenduojami PERGO priedai buvo naudojami klojant 

laminuotas grindis (identifikuojama pagal PERGO etiketę). Jeigu galutinis vartotojas bus ne tas, 

kuris įrenginėjo grindis, tuomet įrengėjas galutiniam vartotojui kaip garantiją privalo pateikti bent 

vieną įrengimo ir priežiūros instrukcijų kopiją (žiūrėti www.pergo.com). 

 
3. Papildomai reikia įvertinti: 

 pasikeitęs paviršiaus blizgesys nelaikomas nusidėvėjimu. Tokio tipo taikymuose 
paviršinis susibraižymas turi būti pripažįstamas kaip kasdieninio naudojimo 
rezultatas. 

 
4. Žala produktui turi būti akivaizdi, matuojant vienam produkto vienetui (plokštei, priedui), bent 

vienas cm² ir tai neturi būti netinkamų sąlygų rezultatas ar nelaimingų atsitikimų, tokių kaip 

(neapsiribojant išvardintais) mechaninio pobūdžio, stipraus smūgio, subraižymo (sukelto 

stumdant baldus, per aštrūs naminių gyvūnų nagai ir t.t.) arba pjovimo žala. Baldų kojelės turi 

būti su tinkama apsaugine medžiaga. Kėdžių, minkštasuolių, sofų ir baldų ratukai turi būti 

pakeisti minkštais ratukais arba patiesti atitinkami apsauginiai kilimėliai, arba po šiais baldais 

turi būti padėti apsauginiai ratukų kaušeliai. 

http://www.pergo.com/
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5. Kad apsaugotumėte grindis nuo smėlio ir/ar dulkių, prie visų lauko įėjimų paklokite tinkamus 

kilimėlius. 

 
6. Grindys negali būti montuojamos labai drėgnose ar ypač sausose patalpose arba patalpose, 

kuriose yra ypatingai aukšta temperatūra (tokiose kaip pirtis). 

 
7. Valgio ruošimo salelės ar kiti labai sunkūs objektai turi būti sumontuoti prieš klojant 

grindis, o ne ant laminato. Laminuotoms grindims turi būti palikta vietos judėjimui aplink 

sunkius objektus tam, kad būtų išvengta tarpų tarp jungčių ir lentų atsiskyrimo. 

 
8. Drėgmė palikta ant grindų, ant arba prie grindjuosčių, sienų pagrindų ar profilių visais 

atvejais turi būti pašalinta nedelsiant. Visada venkite tokio valymo, kai naudojama per 

daug vandens arba naudojamos netinkamos valymo priemonės. 

 
9. Ši garantija netaikoma žalai atsiradusiai dėl: 

1. Montavimo klaidų.  PERGO produktai turi būti montuojami laikantis PERGO 

montavimo metodų, naudojant patvirtintus PERGO priedus. 

2. Nelaimingų atsitikimų, piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo, kaip pvz.: 

įbrėžimai, smūgiai, įpjovimai ar žala sukelta smėlio ir kitų abrazyvinių medžiagų, 

kurias sąlygojo rangovas, meistras ar galutinis vartotojas. 

3. Aukšto temperatūrų svyravimo poveikio. 

4. Vandens žalos. 

5. Netinkamos priežiūros. 

 

 
PAPILDOMA GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJA (10 metų) 

VANDENIUI ATSPARIAI PERGO ORIGINAL EXCELLENCE – MODERN 

PLANK – SENSATION KOLEKCIJAI 

 
1. Ši atsparumo vandeniui garantija taikoma montavimui drėgnose zonose, tokiose kaip vonios 

kambariai, virtuvės ar koridoriai. Jeigu produktas netinkamas, bus taikoma ši garantija, jeigu visos 
montavimo instrukcijos ir bendrosios garantinės sąlygos yra pilnai įvykdytos (žiūrėti žemiau). 

 
2. Grindys negali būti montuojamos labai drėgnose ar ypač sausose patalpose arba patalpose, 

kuriose yra ypatingai aukšta temperatūra (tokiose kaip pirtis, baseinas ir dušo kabinos).  
 

3. Drėgmė palikta ant grindų, ant arba prie grindjuosčių ar profilių turi būti pašalinta per 24 
valandas. Visada venkite tokio valymo, kai naudojama per daug vandens arba naudojamos 
netinkamos valymo priemonės. Kadangi ilgalaikis drėgmės poveikis gali sugadinti Jūsų laminuotas 
grindis, turi būti lakomasi papildomų PERGO montavimo instrukcijų vandeniui atspariai Modern 
Plank – Sensation kolekcijai. Visi kompensaciniai tarpai turi būti užpildyti porolono juostele 
(NEFOAMSTRIP) ir užsandarinti elastiniu vandeniui atspariu hermetiku (PG Aqua Sealant) taip, 
kaip nurodyta montavimo instrukcijoje. Sienų pagrindai, profiliai ir durų slenksčiai turi būti 
užsandarinti prie grindų. 
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4. Ši vandens atsparumo garantija neapima žalos atsiradusios dėl stichinių nelaimių (pvz.: potvynių) 
ar natūralių sąlygų/nelaimingų atsitikimų (pvz.: santechnikos gedimai, augintinių šlapimas, 
nesandari indaplovė, …). 

 
 

ATSAKOMYBĖ 

 
Unilin bvba grindų padalinys, pasilieka teisę ir jiems turi būti leista patikrinti gaminį tiesiogiai ir kur 

įmanoma patikrinti grindų būklę įrengimo vietoje. 

 
Ši garantija suteikia tam tikras juridines teises. Jūs taip pat galite turėti kitų teisių, kurios įvairiose 

šalyse skiriasi. Dėl paslaugų pagal šią garantiją kreipkitės į vietinį PERGO platintoją arba pateikite 

pirkimo įrodymą ir skundo aprašymą paštu: 

 
Unilin bvba, division Flooring - Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke-Belgium 

Tel. +32(56) 67 53 97 - www.pergo.com 

 

 
UNILIN ĮSIPAREIGOJIMAS 

 
Unilin bvba grindų padalinys, savo nuožiūra taisys arba pakeis gaminį. Tuo atveju, kai yra sutarta 

dėl grindų dangos pakeitimo, jei skundas yra pagrįstas, per platintoją ar mažmenininką bus 

atvežtos naujos lentos. Jokia kita kompensacijos forma negalima. 

 
Pagal šią garantiją atsakomybę apriboja: 
Paslėpti trūkumai: tai tokie defektai, kurie nebuvo matomi prieš arba laminuotų grindų montavimo 
metu. 

Pirkėjo apmokėtos pašalintų ir pakeistų medžiagų išlaidos. 

Jeigu produktas buvo profesionaliai įrengtas, Unilin bvba grindų padalinys, padengs pagrįstas 

darbo sąnaudas. Unilin bvba grindų padalinys negali būti laikomas atsakingu už bet kokią 

netiesioginę žalą. 

 

 
TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

 
Jokios kitos rūšies garantijos nėra suteikiamos, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, įskaitant pardavimo 

galimybę ar tinkamumą konkrečiam tikslui. Unilin bvba grindų padalinys neatsako už darbo, įrengimo 

ar kitas panašias sąnaudas. Ši garantija nepadengia didelių nuostolių, neįprastos žalos ar atsitiktinės 

žalos. Kai kurios šalys netaiko išimčių arba neriboja atsitiktinių ar netiesioginių nuostolių, todėl 

aukščiau nurodyti apribojimai ir išimtys jums gali būti netaikomi. 

http://www.pergo.com/


Leidimas 10.11.2015 

 

 

 

Komercinių patalpų garantija Public Extreme (5 metai) ir 

Original Excellence (3 metai) 
 

Ši komercinių patalpų produkto garantija taikoma PERGO laminatui Public Extreme, 5 metų periodui 

nuo pradinio pirkėjo pirkimo datos ir Original Excellence 3 metų periodui nuo pradinio pirkėjo 

pirkimo datos (vienintelis galiojantis pirkimo įrodymas – sąskaitos originalas), kuris skirtas naudoti 

komercinės paskirties pastatų viduje, pagal visas anksčiau minėtas sąlygas.  Papildomai reikia 

įvertinti: 

1. Sumažėjęs paviršiaus blizgesys nelaikomas nusidėvėjimu. Tokio tipo taikymuose 
paviršinis susibraižymas turi būti pripažįstamas kaip kasdieninio naudojimo rezultatas. 

2. Naudojant komercinėse patalpose, papildomai turi būti naudojami metaliniai PERGO profiliai. 

 
Minėta komercinė garantija netaikoma: 

1. Visoms maitinimo patalpoms, tokioms kaip (neapsiribojant išvardintomis) restoranai ir 
kavinės, barai ir šokių salės. 

2. Visoms valstybinėms patalpoms, tokioms kaip (neapsiribojant išvardintomis) ligoninės 
ir vyriausybiniai pastatai. 

3. Intensyviai naudojamos komercinės paskirties patalpos, tokios kaip (neapsiribojant 
išvardintomis) oro uostai, vestibiuliai, mokyklos ar kirpyklos. 

4. Kitos zonos, kuriose yra intensyvus vaikščiojimas ir išėjimas tiesiai į gatvę. 

 
Zonoms ir įvairios paskirties patalpoms, kurių neapima standartinė komercinė 3 metų garantija (5 

metų garantija Public Extreme) arba norite daugiau nei 3 metų garantijos (5 metų garantija Public 

Extreme), susisiekus su platintoju arba Unilin bvba grindų padaliniu, gali būti prašoma specifinės 10 

metų garantijos. 

 
Ši komercinių patalpų garantija netaikoma žalai atsiradusiai dėl: 

1. Montavimo klaidų. PERGO produktai turi būti montuojami laikantis PERGO 

montavimo metodų naudojant patvirtintus PERGO priedus. 

2. Nelaimingų atsitikimų, piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo, kaip pvz.: įbrėžimai, 

smūgiai, įpjovimai ar žala sukelta smėlio ir kitų abrazyvinių medžiagų, kurias sąlygojo 

rangovas, meistras ar galutinis vartotojas. 

3. Aukšto temperatūrų svyravimo poveikio 

4. Vandens žalos 

5. Netinkamos priežiūros 
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BENDRA INFORMACIJA 

 
Jokios kitos rūšies garantijos nėra suteikiamos, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, įskaitant pardavimo 

galimybę ar tinkamumą konkrečiam tikslui. Unilin bvba grindų padalinys neatsako už darbo, įrengimo 

ar kitas panašias sąnaudas. Ši garantija nepadengia didelių nuostolių, neįprastos žalos ar atsitiktinės 

žalos. Kai kurios šalys netaiko išimčių arba neriboja atsitiktinių ar netiesioginių nuostolių, todėl 

aukščiau nurodyti apribojimai ir išimtys jums gali būti netaikomi. 

Prieš ir montavimo metu grindų lentos turi būti kruopščiai patikrintos optimalaus apšvietimo 

sąlygomis ar nėra defektų. Produkto su matomais defektais montuoti negalima jokiomis 

aplinkybėmis. Sumontavimas reiškia pripažinimą, kad defektų nėra. Apie esančius defektus 

platintojas turi būti informuotas raštu per 15 dienų. Praėjus šiam laikotarpiui, papildomi skundai 

nepriimami. Unilin bvba grindų padalinys nėra atsakingas už prarastą laiką, nepatogumus, išlaidas, 

sąnaudas ar kitų aplinkybių padarytą žalą, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar kitus nuostolius 

pagal pateiktą ieškinį, taip pat pasekmes. 

 

Ši garantija suteikia tam tikras juridines teises. Jūs taip pat galite turėti kitų teisių, kurios įvairiose 

šalyse skiriasi. Dėl paslaugų pagal šią garantiją kreipkitės į vietinį PERGO platintoją arba pateikite 

pirkimo įrodymą ir skundo aprašymą paštu: 

 
Unilin bvba, division Flooring - Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke-Belgium 

Tel. +32(56) 67 52 11 - Fax. +32 (56)67 52 39 - www.pergo.com 

http://www.pergo.com/

