
 

 

FORMFLOOR  
Tarih: 20.09.2005 

Rev: 01 

 

 

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi Dağıstan Cad. No: 6  06930 Sincan – Ankara / TÜRKİYE  Tel  : +90 312 267 55 61(pbx)  Fax : +90 312 267 4521 

Ankara : Organize Sanayi Bölgesi Dağıstan Cad. No: 6 06930 Sincan – Ankara / TÜRKİYE  Tel  : +90 312 267 55 61 (pbx)  Fax  : +90 312 267 45 21 

İstanbul :  Dr. Mithat Süer Sok No:14/24 34730 Erenköy - İstanbul / TÜRKİYE   Tel  : +90 216 355 74 78 (pbx)  Fax : +90 216 355 74 80 
1 / 1 

 

 

 

FORMFLOOR GARANTİ TAAHÜTNAMESİ 
 
KULLANIM: 
 
Bu ürün sadece bina içi kullanımda komple sistem için garanti kapsamına alınmıştır.Yükseltilmiş döşemenin 
komple kullanılmaması, bir kısmının farklı kaynaklardan sağlanması durumunda garanti kapsamına girmez. 
 
DÖNEM: 
 
Garanti, ürünün fatura tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir. 
 
KAPSAM: 
 
Garanti, geçerli garanti süresi boyunca tespit edilen ve derhal Formfloor’ a bildirilen, yükseltilmiş yer döşemesinin 
performans özelliklerini olumsuz yönde etkileyecek bütün imalat hatalarını kapsar. 
 
GARANTİ KOŞULLARI: 
 
Satın alınan ürünlerde herhangi bir kusur tespit edilmesi halinde, bir hafta içinde sipariş, fatura bilgileri ve teslim 
tutanağı Formfloor’ a yazılı olarak bildirilmelidir. Talepler bir Formfloor temsilcisi tarafından yerinde incelendikten 
sonra kabul edilecektir. Formfloor labaratuar analizinde kullanmak üzere bir miktar yükseltilmiş yer döşemesi 
alma hakkını saklı tutar. 
 
Formfloor garantisi, ekte yer alan ve bu garanti yazısının ayrılmaz bir parçası kabul edilecek bakım talimatında 
yer alan koşulların yerine getirilmesi şartıyla geçerli olacaktır. 
 
KAPSAM DIŞI DURUMLAR: 
 
Bu garanti, zararın yangın, kaza, kötü bakım/kullanım veya kimyasal malzemelerden meydana gelebilecek 
aşınım, patlama, kirlilik, su baskını, yıldırım, dikkatsizlik, vandalizm sonucunda ortaya çıkmış olması, kurulum 
öncesinde veya sırasında nakliye, depolama ve taşıma esnasında meydana gelen zararlar için geçerli değildir. 
Ayrıca montajın Formfloor firması tarafından yapılmaması hali garanti kapsamı dışında tutulur. 
 
Ürünlerde tespit edilen imalat ve işçilik hatalarına Formfloor yetkilisinin dışında bir müdahale yapılması 
durumunda, garanti kapsamına alınmaz. 
 
Garanti T.C. sınırları dahilinde geçerlidir. 
 
TAZMİNAT KOŞULLARI: 
 
Formfloor, imalat veya işçilik hatası kanıtlanan malzemeyi onarır veya değiştirir. Bu uygulama sırasında yalnızca 
yükseltilmiş döşeme işçiliği Formfloor tarafından yapılacak olup, bunun dışında çıkabilecek hiçbir işçilik Formfloor’ 
a ait değildir. 
 
Sonuç olarak Formfloor, ortaya çıkan zararlar ve cezalar ya da benzer masraflar gibi harcamalardan sorumlu 
tutulamaz. 
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