
Labeco bvba 

Talne obloge Labeco 

POTRDILO O JAMSTVU 

Jamstvo - pogoji in določbe: 

1. Labeco je odgovoren za napake pri izdelavi. 

2. Jamstvo velja 10 let od datuma nakupa. Račun se šteje kot dokazilo o 

datumu nakupa. 

3. Jamstvo ne zajema vidnih napak, zlasti poškodb zaradi staranja 

oziroma z rabo povezanih poškodb, kot so razlike v odtenku, razpoke, 

razmaknjeni spoji in površinske spremembe ter deformacije, ki so 

posledica klimatskih sprememb in običajne obrabe.  

4. Talne obloge Labeco morajo biti pravilno nameščene v skladu s 

proizvajalčevimi navodili za namestitev. Jamstvo zajema običajno 

uporabo, ne pa tudi uporabe v vlažnih in mokrih prostorih.  

5. Deske, ki kažejo vidne napake, se sploh ne sme namestiti. Te deske 

lahko brezplačno zamenjate pri lokalnem trgovcu Labeco. Deske z 

vidnimi napakami, ki so bili kljub napakam nameščeni, so izključeni iz 

tega jamstva. 

6. Lakirane furnirane talne obloge so podvržene običajni obrabi in jo to 

jamstvo ne pokriva. Jamstvo ne pokriva prask, težkih udarcev, poškodb 

zaradi vlažnosti in  nepravilne uporabe ali vzdrževanja ter zaradi nesreč.  

7. Če opazite napako, ki spada pod pogoje, navedene v tem jamstvu, jo 

prijavite prodajalcu v pisni obliki v roku 15 dni po njenem odkritju. Pismu 

obvezno priložite kopijo računa. 

8. Priloženo jamstvo se nanaša le na dobavljene talne obloge, zato ne 

vključuje stroškov dela, stroškov dodatnega materiala in kakršnekoli 

druge posledične izgube. 

9. V primeru spora, ki izhaja iz tega jamstva, lahko katerakoli stranka 

pozove neodvisnega strokovnjaka, ki poda zavezujoče nasvete. V 

primeru uporabe te določbe, se stranki v pisni obliki vnaprej dogovorita 

o stroških. Prosimo, da zaradi morebitnih inšpekcijskih pregledov 

obdržite pomembne dele, ki so povezani s poškodbo ali z vzrokom 

škode in jih na zahtevo posredujete podjetju Labeco. 

10. Garancijska doba se ne spremeni, ko bo pritožba potrjena in rešena.  

11. V primeru veljavnosti jamstva, Labeco dostavi nove ali povrne stroške 

za poškodovane talne obloge. Če zadevni izdelek ni več na voljo, 

zagotovi Labeco zamenjavo z nadomestnim izdelkom iste kakovosti. 



12. Kakršnikoli posegi obnove na izdelku, izvedeni takoj po namestitvi, ali 

drugi primerljivi posegi, ki bi na izdelku povzročili škodo, samodejno 

izničijo jamstvo.  

13.  V primeru jamstvenega zahtevka se celotno jamstveno obdobje ne 

podaljša, prav tako pa se to obdobje ponovno ne začne za 

nadomestne ali popravljene izdelke ali delno. 

14. V vsakem primeru je treba podjetju Labeco dati priložnost, da samo 

popravi obstoječe poškodbe ali da za popravila izbere tretjo osebo po 

lastni presoji.  

15. Ob predložitvi pritožbe upravičenec zagotovi, da so bile prvotna 

uporaba izdelka, montaža oziroma namestitev, izvedene v skladu s 

pravili trgovanja in da jih je sprejel brez zadržkov kot dejansko 

sprejemljiva. Na zahtevo družbe Labeco je treba predložiti vse 

dokumente, ki se nanašajo na to zadevo (kot so potrdila naročil, računi 

ali risbe namestitve podlage itd.) 

16. Stranki se strinjata z veljavnostjo belgijskega prava ob izključitvi CISG 

(Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji 

blaga). Pristojno sodišče je Trgovinsko sodišče v Gentu, če je 

upravičenec trgovec, pravna oseba javnega prava ali ločena lastnina 

po javnem pravu. 

Jamstvo ni veljavno za: 

 tla, ki niso bila nameščena v skladu z navodili; 

 napake, ki so bile opazne pred vgradnjo tal; 

 pomanjkljivosti oziroma napak, ki so nastale zaradi vlažnosti oziroma 

poškodb zaradi vode ali drugih vzrokov, kot posledice višje sile; 

 pomanjkljivosti oziroma napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe 

ali kakršnihkoli opozoril in zamud pri vzdrževanju; 

 vidne napake, ki so nastale zaradi kakršnekoli deformacije talnih desk 

zaradi spremenjenih klimatskih razmer, kakršnekoli spremembe v barvi 

zaradi vpliva sončne svetlobe in posledic običajnega staranja oziroma 

obrabe končnega premaza; 

 madeže ali mehanske poškodbe površine (praske in udrtine itd.), ki so 

posledica nepravilnega ravnanja med prevozom ali skladiščenjem in v 

primeru škode, ki jo povzroči obutev z visokimi petami, pohištvo, kamni, 

pesek, hišne živali itd. 


