
EWOplank Comfort by Rusdecking 
A GYÁRTÓI GARANCIA FELTÉTELEI 

KÉRJÜK, HOGY TERMÉKÜNK VÁSÁRLÁSA, HASZNÁLATA VAGY TELEPÍTÉSE ELŐTT, FIGYELMESEN 
OLVASSA EL GARANCIÁLIS FELTÉTELEINKET. EZEK A SZABÁLYOK A GARANCIA ALAPJÁT JELENTIK ÉS 
BEMUTATJÁK A GYÁRTÓ FELELŐSSÉGÉNEK MÉRTÉKÉT A TERMÉKKEL KAPCSOLATBAN. A TERMÉK 
VÁSÁRLÁSÁVAL A VEVŐ ELFOGADJA EZEKET A GARANCIÁLIS FELTÉTELEKET. 

1. Rusdecking, LLC. (továbbiakban “Rusdecking” vagy Gyártó) garantálja az eredeti vevőnek 
(továbbiakban Vevő) hogy az általa gyártott Unodeck Ultra (más néven EWOplank Comfort) 
teraszburkolat (továbbiakban Termék), a lerakási útmutatóban megadott telepítés után, normál, 
átlagos körülmények közötti használat során megőrzi gyártási hibától mentes állagát (önmagától nem 
reped, hasad, rohad vagy nem szenved szerkezeti változást gombásodás miatt). 

2. A gyártói garancia kezdete a vásárlás napjától számított 5 évig érvényes. Amennyiben ez időszak 
alatt a Termék meghibásodik, a Vevő ezt írásban jelzi a gyártó felé és a termék forgalmazója 
megerősíti, hogy a Termék meghibásodásának felelőse a gyártó, úgy a Rusdecking vállalja a sérült 
termék cseréjét vagy annak (vásárlás időpontjában fizetett) értékének a Vevő felé történő 
visszatérítését ezen dokumentumban foglaltak szerint (a Termék felszedésének, újrarakásának 
költsége nem része a visszatérítésnek). 

3. Ez a gyártói garancia az 5 éves garanciális időszak alatt egyszer átruházható, amennyiben a Termék 
változatlanul az eredeti telepítési helyén marad. 

4. A fakulás mértéke: Garantáljuk, hogy termékünk színe az UV sugárzás és időjárási viszontagságai 
miatt nem változik, nem fakul 5 Delta E (CIE) egységnél többet a garanciális időszak alatt. A fakulás 
természetes jelenség, Termékünket úgy terveztük, hogy az lehetőség szerint, minél jobban ellenálljon 
a fakulásnak. 

5. Ellenállás a foltoknak: A Termék ellenáll olyan egyszerű foltok hatásainak, amelyek bizonyos 
ételféleségektől, italoktól származnak (pl. ketchup, mustár, üdítő, bor) amennyiben azokat gyorsan 
(még száradás előtt (1-2 óra)) eltávolítják a burkolatról, illetve, azon természetes anyagok (pl. penész, 
gombák) foltjainak, melyeket a megjelenéstől számított 1 héten belül eltávolítanak a teraszról. A 
foltok eltávolítását szappanos vízzel vagy háztartási mosószeres vízzel végezzük!  

6. A Gyártó nem állítja, hogy a Termék ellenáll minden foltnak és erre Ő garanciát vállal, csak abban 
az esetben, amennyiben az 5. pontban leírt feltételek (időben, megfelelő mosószerrel történő 
feltakarítás) teljesülnek. Amennyiben ezek a feltételek nem bizonyítottak, úgy a garancia nem 
érvényes. A Gyártó nem vállal garanciát továbbá, olyan foltok által okozott károkra, amelyek nem 
ételektől, italoktól származnak (például, de nem kizárólagosan növények, penész, veszélyes anyagok, 
baktériumok). A penész és egyéb gombafélék, majdnem minden felületen meg tudnak telepedni, 
ezért fontos a terasz folyamatos karbantartása, tisztítása. A Gyártó, nem vállal garanciát a penész és 
gombafélék által okozott foltokra, csak abban az esetben, ha a terasz folyamatosan karban lett tartva 
és a penész megjelenése után maximum egy héten belül, bizonyítottan eltávolításra került. 

7. Ez a garancia nem terjed ki és a Rusdecking nem tehető felelőssé a sérült vagy reklamáció miatt 
cserélendő burkolati elemek eltávolításához, szereléséhez, az új burkolat telepítéséhez kapcsolódó 
semmilyen (például munkadíj, fuvardíj stb.) költségért.  



8. A Rusdecking nem ad garanciát és nem tehető felelőssé olyan kárért, amely a helytelen telepítés (a 
telepítési útmutatóban szereplő ajánlások figyelmen kívül hagyása) miatt alakul ki. Ilyen lehet, de 
nem kizárólagosan a (1) deszkák közötti helytelen távolság megválasztása (2) valamint a burkolat 
nem rendeltetésszerű használata illetve burkolat karbantartásának hiánya, a helyi építési szabályok 
figyelmen kívül hagyása, (3) a burkolat alapjául szolgáló felület vagy szerkezet mozgása, változása, 
összeomlása (4) Vis major, katasztrófák, mint árvíz, hurrikán, földrengés, villámlás, környezeti 
hatások, mint a légszennyeződés, gombák, mohák, külső tárgyaktól származó foltok, mint például a 
por, kosz, olaj vagy a normál időjárási viszonyok miatti fakulás, egyéb fényhatás miatt, (5) a Termék 
gyári színvariációja (6) A Vevő vagy harmadik személy általi helytelen kezelés, raktározás, hanyagság, 
rongálás okozta károkért (7) általános értékvesztés, amortizáció. 

9. A GARANCIÁBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS: Extrém hőhatás által okozott kár: Közvetlen vagy közvetett 
érintkezés extrém magas hőmérsékletű hőforrással (75 C/ 167 F felett) vagy hasonló hatású tárggyal, 
amely sérülést vagy fakulást, elszíneződést okoz a Termékben. Ilyen esetekben az okozott kár teljes 
mértékben kívül esik a gyártói garancián. 

10. A burkolat felületének sérülése: Soha ne használjon fém lapátot vagy éles szerszámot a hó vagy 
jég eltávolításához a Termékről. Ezekre a sérülésekre sem vonatkozik a garancia. 

11. A kárigény benyújtásának folyamata: A garanciális igény benyújtásához a vevőnek a következőket 
kell tennie:  

Foltosodási problémák esetén:  

A Vevőnek, a fent említett módon, időben, meg kell tisztítania a foltos területet. Amennyiben a Vevő 
továbbra is elégedetlen az eredménnyel, úgy saját költségére, szakembert hívhat a jobb eredmény 
elérése érdekében. A szakember sikertelen tisztítása után legfeljebb 30 nappal a Vevő a Gyártóhoz 
fordulhat kompenzációért, a gyártói garancia ideje alatt. 

12. A kár érvényesítéséhez a Vevő, a sérült területről készült képeket és leírást az igénnyel, a tisztítási 
kísérleteket igazoló dokumentumokkal és a vásárlást igazoló számlával együtt el kell, hogy küldje a 
garanciális időszak lejárta előtt a következő címre: 

RUSDECKING LLC 

Address: 607650, Russia, 

Nizhny Novgorod region, 

Kstovo, 

Magistralnaya str., 47Am building 1, office 5a 

13. A Gyártó meghatalmazott képviselője által jóváhagyott kárigény után a Vevőnek kettő lehetősége 
van: (a) A Gyártó kicseréli a sérült elemeket (lásd 14.pont (lerakási, telepítési, felszedési munkadíjak 
és egyéb költségek nélkül) (b) vagy visszatéríti a sérült deszkák vásárláskori értékének meghatározott 
hányadát (lerakási, telepítési, felszedési munkadíjak és egyéb költségek nélkül). A Gyártó mindent 
megtesz, hogy a cserélt burkolat színe, design-ja, minősége megegyezzen vagy minél közelebb legyen 
az eredetileg vásároltéhoz, azonban ezt garantálni nem tudja. 

14. Amennyiben az érvényes kárigény a Garancia első évének lejártával, de az 5. év végéig került 
benyújtásra, úgy a visszatérítés mértékét (mind a cserénél, mind pénzbeli visszatérítésnél) a 15. 
pontban található táblázat szerinti mértékben határozza meg Gyártó.  



15. A garanciális évek szerinti visszatérítés mértékét az alábbi táblázat határozza meg: 

1.év 100% 
2.év 80% 
3.év 60% 
4.év 40% 
5.év 20% 

 

16. Egyetlen személy vagy szervezet sincs felhatalmazva a Rusdecking által és nem köthető a 
Gyártóhoz egyetlen olyan nyilatkozat sem , mely ezen gyártói garancia leíráson kívül a Termék 
minőségéről szól. Ez a Garancia csak a Rusdecking és a Vevő közös írásbeli nyilatkozatával 
módosítható vagy változtatható meg.  

17. A Gyártó semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé a Termékkel kapcsolatba hozott 
véletlenszerű vagy következményes károk esetén, függetlenül attól, hogy szerződésben, 
kártérítésben vagy más módon követelik ezt (beleértve, de nem kizárólagosan gondatlanságot és 
szigorú felelősséget). A Rusdecking anyagi felelőssége nem haladhatja meg a vásárolt Termék 
értékét, sem a termékek cseréje sem a vételár visszatérítésének vonatkozásában. 

18. Egyes országok, államok vagy megyék nem engedélyezik a baleseti vagy felelősségi kár kizárását 
vagy korlátozását, ebben az esetben ez a kizárás nem vonatkozik Önre. Ez a Garancia speciális 
rendelkezéseket tartalmaz, amelyek nem egyeznek meg más országok rendelkezéseivel. 


