Ezt a korlátozott jótállást a Tulajdonos a Vevő általi eredeti megvásárlás időpontjától számított
Jótállási időszak első öt (5) éve során egyszer (1) átruházhatja annak az ingatlannak a későbbi
megvásárlójára, ahol a Termékeket eredetileg beépítették.

NewTechWood® UltraShieldTM burkolatra vonatkozó korlátozott jótállás
25 éves korlátozott jótállás lakossági felhasználásra
10 éves korlátozott jótállás üzleti felhasználásra
Ez a korlátozott jótállás minden olyan termékre érvényes, amelyet Észak-Amerikán kívül építenek be. Minden olyan terméket, amelyet a jelen korlátozott jótállás által lefedett területen
kívül építenek be, megtekintett állapotában adjuk el, mindenfajta jótállás nélkül, beleértve bármilyen vélelmezett jótállást, illetve az értékesíthetőség vagy egy adott célra való alkalmasság
garantálását is.
Ez a jótállás a Termékek lakossági vagy üzleti megvásárlójának (a Vevőnek) szól. A NEWTECHWOOD
garantálja a Vevőnek, hogy rendeltetésszerű használat esetén a jótállási időszak alatt a hivatalos
NEWTECHWOOD termékforgalmazótól megvásárolt Termékek nem repedeznek meg, hasadnak
szét, forgácsolódnak, rohadnak, vagy szenvednek szerkezeti károsodást, termesz- vagy gombakárt,
feltéve, hogy a lakóépület padlójába szokásos lakáscélú használatra építik be, és a beépítését és karbantartását a gyártói útmutatások szerint végezték.
A jelen korlátozott jótállási feltételekben bizonyos nagybetűsített szavaknak körülhatárolt jelentése
van:
„NEWTECHWOOD”: a Huidong Meixin Plastic Lumber Products Manufacturing Co., Ltd céget
jelöli.
„Termékek”: hivatalos NewTechWood® forgalmazótól megvásárolt NewTechWood® UltraShieldTM
burkolatokat, burkolatelemeket jelenti.
„Tulajdonos”: Az ingatlan tulajdonosa abban az időpontban, amikor a Termékeket beépítik az ingatlanba. Ha valaki új lakást vásárol, és ő az első személy, aki elfoglalja azt a lakást, a
NewTechWood® őt tekinti a Tulajdonosnak, amennyiben a Termékeket az adott lakás megépítése
során építették be.
„Vevő”: a Termékek eredeti megvásárlója a kiskereskedelmi adásvétel során.
„Lakossági vevő”: családi ház abban lakó tulajdonosa.
„Üzleti vevő”: bármely más Vevő, aki nem egy családi ház abban lakó tulajdonosa.
„Jótállási időszak”: huszonöt (25) éves időszak (Lakossági vevő részére), illetve tíz (10) éves időszak (Üzleti vevő részére) az eredeti vásárlás időpontjától kezdve, legyen szó akár Lakossági, akár
Üzleti vevőről.
Rögzítések: Ez a jótállás nem terjed ki az olyan rögzítő elemekre, amelyeket nem a
NEWTECHWOOD szállított. A jótállás nem terjed ki a rozsdásodásra. A legjobb minőség elérése
érdekében csak NEWTECHWOOD márkájú vagy a NEWTECHWOOD által jóváhagyott, a honlapunkon (www.newtechwood.com) megtalálható felsorolásban szereplő felületi és rejtett rögzítő szerelvényeket célszerű használni. A NEWTECHWOOD márkájú rejtett rögzítő szerelvényeket kifejezetten arra tervezték, hogy a NEWTECHWOOD padlóburkoló lapokkal együtt alkalmazva optimális
teljesítményt és minőséget eredményezzenek. Másfajta rögzítések használata érvénytelenítheti a
NEWTECHWOOD jótállását, amennyiben megállapítást nyer, hogy a padlóburkolat hibái a jóváhagyatlan rögzítések használatából fakadnak.
Beépítés: Ez a jótállás nem terjed ki a beépítés, bontás, újbóli beépítés költségeire, beleértve többek
között a munkadíjat és szállítási költségeket is. A NEWTECHWOOD kizárólagos kötelezettsége a

Termékek kicserélésére korlátozódik, és a NEWTECHWOOD az itt lefektetetteken túl semmiféle
egyéb kötelezettséget nem vállal. A NEWTECHWOOD semmi esetre sem vállal felelősséget a szállított Termékek bármely hibájából származó járulékos, különleges, közvetett vagy következményes
károkért, beleértve többek között az ingatlanban bekövetkezett kárt is. Vannak olyan országok, amelyek jogrendszere nem teszi lehetővé a járulékos vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás Önre nem vonatkozik.
Jótállási igény érvényesítése: Ha a Vevő a Jótállási időszak alatt hibát fedez fel a Termékekben, a
Vevő köteles az állítólagos hiba felfedezésétől számított harminc (30) napon belül – de legkésőbb a
Jótállási időszak lejárta előtt – írásos értesítést küldeni a NEWTECHWOOD alább megadott címére. A Termékek lehetséges hibájában felfedezését követően a Tulajdonos köteles a saját költségén
haladéktalanul elvégezni vagy elvégeztetni azokat az ideiglenes javításokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a hiba által érintett vagyontárgyakat megóvja. A Tulajdonos köteles beengedni a
NEWTECHWOOD képviselőit a beépített Termékeket tartalmazó ingatlanba abból a célból, hogy
megvizsgálhassák a Termékekben bekövezett hiba lehetőségét. Ez a jótállás meghatározott törvényes
jogokkal ruházza fel Önt, és országról országra változóan Önt más jogok is megillethetik.
Huidong Meixin Plastic Lumber Products Manufacturing Co., Ltd
NGA Industrial Park Daling, Huidong
Guangdong, PRC (Kínai Népköztársaság), 516321
Attn: Claims Department (Jótállási Igények Osztálya)
A Vevő az ilyen igénybejelentésben köteles igazolni a vásárlást és nyilatkozni a hiba jellegéről és a
Termék beépítésének időpontjáról. Előfordulhat, hogy a NEWTECHWOOD további információkat
is kér. Az összes információ áttekintése után a NEWTECHWOOD döntést hoz az igény jogosságáról.
Ha a NEWTECHWOOD megállapítása szerint a Vevő igénye jogos, a NEWTECHWOOD saját belátása szerint vagy kicseréli a hibás Termékeket, vagy visszatéríti a Vevő által az adott hibás Termékekért fizetett vételár egy részét (az eredeti beépítési költségek nélkül). Ha egy Lakossági vevő az itt
lefektetettek szerint a jogos jótállási igényét az eredeti vásárlástól számítva legalább tizenegy (11) és
legfeljebb huszonöt (25) év elteltével nyújtja be, akkor a Lakossági vevőt a csatolt táblázat szerint
kiszámított arányos visszatérítés illeti meg. Ha a NEWTECHWOOD csereanyagot biztosít, akkor
dönthet úgy, hogy a jótállási igényre egyébként feljogosító burkolódeszkáknak a csatolt táblázatban
felsorolt százalékát cseréli ki; ha a NEWTECHWOOD a vételárat téríti vissza, akkor dönthet úgy,
hogy a jótállási igényre egyébként feljogosító burkolódeszkák vételárának a csatolt táblázatban megadott százalékát téríti meg.
Szennyeződésállóságra vonatkozó 25 éves korlátozott jótállás: A Termékek szennyeződésállóságára 25 éves korlátozott jótállás is érvényes. A Termékek a kiömlő ételek és italok, például mustár,
ketchup, barbecue szósz, repceolaj, tea, kávé, bor, gyümölcskoktél és üdítők miatt nem szenvednek
állandó foltosodást, amennyiben az ilyen anyagokat azonnal eltávolítják a Termékek felületéről a
NEWTECHWOOD által a Termékek ápolásáról és tisztításáról kiadott írásos útmutató szerint, nem
dörzsölik bele azokat a Termékekbe, és a kiömlött élelmiszer nem érintkezik más olyan anyaggal,
amely kémiai reakciót okozhat. A NEWTECHWOOD nem garantálja a Termékek foltmentességét,
és nem garantálja a kiömlött vagy más módon a padlóra került ételekkel és italokkal szembeni szenynyeződésállóságot, ha azokat nem távolítják el előírásszerűen és azonnal a NEWTECHWOOD által
a Termékek ápolásáról és tisztításáról kiadott írásos útmutató szerint, vagy ha azokat beledörzsölik a
Termékekbe. A korlátozott jótállás nem terjed ki az olyan foltosodásra vagy sérülésre, amelyek maró
hatású savas vagy lúgos anyagoktól, penésztől, üszögtől, dohányfüsttől származnak, beleértve többek
között a cigarettaégéseket, a cigarettahamut, a szivarégéseket, a szivarhamut, a festékeket vagy pácokat, oldószereket, fémrozsdákat és egyéb, a lakáspadló nem rendeltetésszerű használatából származó
okokat, valamint a nem élelmiszerektől vagy italoktól származó anyagokat, ideértve többek között a
biocid termékeket, a gombaölő szereket, a rovarriasztó és rovarirtó szereket, növénynevelő tápsókat
és tápoldatokat, a baktériumölő szereket, a motorolajat, valamint a napozó/napvédő szereket.

Szennyeződésállóságra vonatkozó igénybejelentések: Ha a Tulajdonos a szennyeződésállóságra
vonatkozó korlátozott jótállás alapján jótállási igényt jelent be, akkor a következőket kell tennie:
(1) Meg kell próbálni letakarítani a Termékek érintett felületét a NEWTECHWOOD által a Termékek ápolásáról és tisztításáról kiadott írásos útmutató szerint és haladéktalanul, miután az élelmiszer vagy ital rákerült a Termékek felületére.
(2) Ha az (1) pontban leírt lépés elvégzése után az érintett terület továbbra is jól látható, a Tulajdonos
köteles a saját költségén egy szakértő padlótakarító vállalkozóval megtisztíttatni a Termékek
érintett területét egy (1) héten belül azt követően, hogy az élelmiszer vagy ital rákerült a Termékek felületére.
(3) Ha a fenti (1) és (2) lépések elvégzése után az érintett terület minősége továbbra sem kielégítő,
a Tulajdonos a jelen korlátozott jótállás alapján igényt jelenthet be az itt leírtak szerint, feltéve,
hogy az igénybejelentést a szakértő tisztítás elvégzését követően harminc (30) napon belül benyújtják.
Kizárások a jótállás alól: A NEWTECHWOOD nem vállal jótállást és nem tehető felelőssé az olyan
körülményekért, illetve semmiféle vélelmezett jótállás nem terjed ki azokra, amelyek az alábbiak valamelyikének tulajdoníthatók:
(1) a NEWTECHWOOD termékek helytelen beépítése, illetve a NEWTECHWOOD beépítési
útmutatásainak figyelmen kívül hagyása, beleértve többek között a nem megfelelő hézagolást;
(2) a Termékeknek a rendeltetéstől eltérő célú használata, vagy a NEWTECHWOOD beépítési
útmutatójában vagy a helyi építési szabályzatokban nem javasolt alkalmazási területen való
felhasználása;
(3) a Termékek beépítési helyén a talaj vagy a tartószerkezet elmozdulása, eltorzulása, besüppedése vagy megereszkedése;
(4) bármilyen természeti csapás (például árvíz, hurrikán, földrengés, villámlás stb.), környezeti
körülmény (például légszennyezés, penész, üszög stb.) vagy idegen anyagoktól (például
szennyeződés, zsír, olaj stb.) származó foltosodás;
(5) a Termékek színének eltérései vagy változásai;
(6) szokásos elhasználódás napfény, időjárás vagy légkör hatására, ami többek között a színezett felületek lehámlását, meszesedését, illetve szennyeződés vagy lerakódás megtelepedését okozhatja;
(7) a Termékek helytelen mozgatása, tárolása, rongálása vagy elhanyagolása a Vevő, az átvevő
vagy harmadik fél részéről;
(8) nem a NEWTECHWOOD által szállított rögzítő elemek;
(9) szokásos kopás és elhasználódás;
(10) a „Szennyeződésállóságra vonatkozó 25 éves korlátozott jótállás” alá nem tartozó idegen
anyagok miatt bekövetkező foltosodás vagy elszíneződés, ideértve többek között a nem
azonnal vagy előírásszerűen feltakarított élelmiszereket és italokat, a padlóba bedörzsölt
ételfoltokat, a más tárgyakkal – például fémbútorokkal – való kölcsönhatás miatt keletkezett
foltokat, a jelen korlátozott jótállás alá nem tartozó foltokat, valamint a jelen korlátozott
jótállás alá nem tartozó tisztítószerekben található vegyi anyagokat.
Korlátozások: JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ JOGI NYILATKOZAT: Azon túl, mint amit (1)
a jelen jótállási nyilatkozat kifejezetten tartalmaz és (2) a kizárólag az ULTRASHIELD padlóburkolatra érvényes szennyeződésállóságra vonatkozó 25 éves korlátozott jótállás (amely túlterjed az itt
lefektetett általános jótálláson) tartalmaz, a NEWTECHWOOD semmilyen más, jogszabályon, üzleti
megállapodáson, szakmai gyakorlaton, szokáson vagy bármi máson alapuló kifejezett vagy vélelmezett jótállást, garanciát vagy kártérítést nem vállal, így nem vállalja többek között sem a forgalmazhatóság vélelmezett garantálását, sem az adott célra való alkalmasság vélelmezett garantálását, és
ezennel visszautasít, hatálytalanít és kizár a jelen ügyletből minden egyéb ilyen jótállást, garanciát és
kártérítést mind a jótállási időszakban, mind azon túl.

Egyes országokban nem megengedett a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás Önre nem vonatkozik.
JÓVÁTÉTEL KORLÁTOZÁSA, VALAMINT A KÖVETKEZMÉNYES ÉS JÁRULÉKOS
KÁROK KIZÁRÁSA. A NEWTECHWOOD felelőssége csupán és kizárólag az itt vállalt kötelezettségekre terjed ki, és a NEWTECHWOOD semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé
vagy kötelessé semmilyen járulékos, következményes, közvetett, különleges, büntető vagy bármilyen
más kárért (beleértve többek között az elmaradt hasznot, a piacvesztést, a jó hírnév sérülését, a pénzhasználat vagy áruhasználat elmaradását, a munkaidő-kiesést, vagy a vagyontárgyak értékromlását),
függetlenül attól, hogy azokat lehetett-e előre látni, a kifejezett vagy vélelmezett jótállás megszegéséből vagy elmulasztásából, szerződésszegésből, csalásból, hamis kijelentésből, gondatlanságból,
okozott sérelem miatt szigorú felelősségből vagy másból származnak-e, kivéve és csak annyiban,
amennyiben a fenti korlátozást a vonatkozó jogrend kötelezően alkalmazandó jogszabályai kifejezetten kizárják. A NEWTECHWOOD cégnek a hibás Termék után viselt felelőssége semmi módon sem
terjedhet túl az adott termékek kicserélésén vagy a vételár visszatérítésén a fent leírtak szerint.
Egyes országokban nem engedik meg a járulékos vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik. A jelen jótállás
meghatározott törvényes jogokkal ruházza fel Önt, és Önt országról országra változóan egyéb jogok
is megillethetik.
Egyebek: A szöveg értelme és célja a felek megállapodásának végleges kinyilvánítása, és az arra
vonatkozó szerződéses feltételek teljes és kizárólagos meghatározása, érvénytelenítve a felek között
a megállapodás tárgyáról szóló minden korábbi szóbeli vagy írásos megállapodást vagy kijelentést,
és egyéb kommunikációt. A jelen jótállási feltételek kizárólag a NEWTECHWOOD és a Vevő vagy
annak jóváhagyott átvevője által aláírt írásos okirattal módosíthatók vagy egészíthetők ki. Egyetlen
ügynöknek, dolgozónak vagy más félnek sincs felhatalmazása a jelen megállapodásban lefektetett
feltételeken túlterjedő jótállás vállalására, és a NEWTECHWOOD semmi esetben sem kötelezhető a
jelen jótállási feltételekben nem szeplő más ilyen vállalások teljesítésére.
©2012 Huidong Meixin Plastic Lumber Products Manufacturing Co., Ltd
A NewTechWood® a Huidong Meixin Plastic Lumber Products Manufacturing Co., Ltd bejegyzett márkaneve
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