
Gjøco Herregård Arctic Protection er en høykvalitets, dekkende trebehandling med vår beste beskyttelse mot tøft, nordisk klima. 
Produktet er et resultat av mer enn 80 års malingshistorie i Torvikbukt på Nordmøre, og gir deg som sluttbruker vår mest holdbare maling 
noensinne. Gjøco garanterer at Herregård Arctic Protection vil beholde glans og farge bedre enn andre tradisjonelle oljedekkbeiser og 
oljemalinger omsatt i det norske markedet, når den benyttes på utvendig treverk i henhold til bruksanvisning.

GARANTIPERIODE
Garantien gjelder 16 år fra kjøpsdato mot fremleggelse av kjøpskvittering fra butikk. 

GARANTIEN GJELDER FØLGENDE 
Garantien gjelder for farge og glans, og dekker ikke følgeskader som kan oppstå på grunn av mangelfullt underlag som avflassing, blæring, for lav 
filmtykkelse, lite vedlikehold, eller feil ved underliggende behandling/konstruksjon. Garantien dekker ikke nedbryting av farge og glans som ikke 
er følge av normal klimatisk påvirkning og alminnelig vedlikehold. 

FORUTSETNINGER FOR GARANTIEN
Herregård Arctic Protection påføres iht. bruksanvisning på emballasjen og teknisk datablad hvor det påføres minimum 2 strøk på uhøvlede flater 
og 3 strøk på høvlede flater (inkl. høvlede flater på liggende panel). Overflaten som er behandlet med Herregård Arctic Protection vedlikeholdes 
årlig med Gjøco Husvask. 

ERSTATNING
Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangel inntrer og senest 16 år fra kjøpstidspunkt. 
Reklamasjon er kun gyldig mot fremleggelse av gyldig kvittering for kjøp av Herregård Arctic Protection.

Erstatning etter garantien vil bestå av ny maling eller dekkbeis av beste kvalitet fra Gjøco.
Garantien begrenser ikke forbrukers rettigheter i henhold til norsk forbrukerkjøpslov og kjøpslov.
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