
Flokser, fatura tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygun bakım ile normal koşullar 
altında kullanılan ürünlerde teknik ve fiziki uygunsuzluk yaşanmayacağını 
garanti eder.

FLOKSER’in garanti kapsamındaki tek sorumluluğu (ve ALICI’nın 
münhasır çözüm hakkı), aşağıda açıkça belirtilen çözümler ile sınırlıdır. 
FLOKSER’in ilgili konuda hiçbir garanti yükümlülüğü yok ise, FLOKSER’in 
takdirine bağlı olarak; 

a) Kusurlu olduğu veya burada belirtilen açıklama ve özelliklere uymadığı 
tespit edilen herhangi bir ürünün kararlaştırılan teslimat noktasında aynı 
veya büyük ölçüde benzer bir ürünle değiştirilmesi,

b) Bu ürünün onarılması,

c) Bu ürünlerin fiyatının ALICI’ya iadesi,

Burada belirtilen çözüm yolları aşağıdaki maddeler için geçerli değildir:

a) FLOKSER'in şartnamelerine veya talimatlarına aykırı uygulama, kurulum, 
kullanım veya bakımdan kaynaklanan hasar veya kusur (kesikler, sıyrıklar, 
delinmeler, grafiti vb.); 

b) Laminasyon veya birleştirme tekniklerinde kullanılan yapıştırıcı vb. 
malzemeden kaynaklanan bozulma; 

c) Ürün birleştirme işleminde kullanılan üretan malzemelerdeki aminlerin 
varlığından kaynaklanan bozulma; 

d) Uygulama malzemelerinin ve/veya kesilmiş (trim) parçalarının yanlış 
takılması veya arızalanmasından kaynaklanan hasar; 

e) Temizleme&bakım talimatına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan 
bozulma; (Bkz. Temizleme&Bakım Talimatı)
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f) Yanlış dikiş metodu veya uygun olmayan dikiş malzeme/ekipmanları 
nedeniyle dikiş hatası; (Bkz. Uygulama&Kullanım Talimatı)

g) Kötüye kullanım, yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar; veya aşınma ve 
yıpranma.

h) Onarılmış, yenilenmiş, şartlandırılmış veya modifiye edilmiş malzeme.

ı)  Zararlı kimyasallara maruz kalma.

i)  Giysi boyaları ve/veya dış etkenlerden kaynaklanan lekelenme.

k) Önceden onaylanmış ve/veya kabul edilebilir renk varyasyonları.

l)  Kazalar, doğal felaketler veya ürünün normal kullanımdaki performansı ile 
ilgili olmayan diğer harici nedenlerden kaynaklanan hasar veya sorunlar.

k) Önceden onaylanmış ve/veya kabul edilebilir renk varyasyonları.

l)  Kazalar, doğal felaketler veya ürünün normal kullanımdaki performansı ile 
ilgili olmayan diğer harici nedenlerden kaynaklanan hasar veya sorunlar.

m) Müşteri bildirimini destekleyen bilgi ve/veya belgeler müşteri tarafından 
temin edilmemesi

Garanti Süresi boyunca Flokser tarafından kusurlu olduğu tespit edilen 
ürünler; kusurlu bulunan ürün miktarı kadar aynı veya büyük ölçüde 
benzer bir ürün ile değiştirilecek ve koltuğun ve/veya döşemenin yeniden 
döşenmesi için gerekli işçilik bedelini değiştirilen her metre için 8 dolar (8 
ABD doları) ile sınırlayacaktır.
Bu garantinin 3. yılından sonra Flokser yerine ürün tedarik edecek, ancak 
işçilik veya diğer maliyetleri karşılamayacaktır.

GARANTİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN GEREKSİNİMLER 

Talepler iletilirken aşağıdaki bilgileri içermelidir;
-Satın alma tarihi, fatura numarası ve lot detayları
-Kullanıma ilişkin tarih ve detaylar
-Satın alma fiyatı, arıza veya kusur şekli ve fiziksel numuneler, fotoğraflar 
ve/veya videolar gibi bulunan hasarların kanıtı



Aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

Garanti değerlendirmeleri Flokser ile müşteri arasında kabul edilen teknik 
performans değerlerine dayanacaktır.

Garanti kapsamında Flokser'e karşı herhangi bir talep, uygunsuzluğun tespit 
edilmesinden sonraki bir (1) ay içerisinde bildirmelidir, aksi takdirde bu talep 
gayrikabili rücu olarak feragat edilmiş sayılacaktır.

Talebe konu olan malzeme, talebin onaylanmasına veya reddedilmesine 
kadar alıcı tarafından saklanmalıdır.

Flokser tarafından talebe yanıt süresi, garanti talebi sunulduktan ve analizi 
gerçekleştirmek için gerekli tüm destek ve kanıtlara sahip olduktan sonra 
başlayacaktır.

Marine Vinil Ürünlerde Pembe Leke ile İlgili Hükümler

Pembe leke ile ilgili sınırlı garanti kapsamına girebilmek için aşağıdaki ek 
koşulların yerine getirilmesi gerekir:
- Pembe lekeler ASTM G21 ve ASTM 1428 standartları ile doğrulanabilir 
olmalıdır.

-Döşemeler, Flokser’in sevk&depolama talimatında belirtildiği şekilde 
muhafaza edilmelidir.
Pembe leke varlığına ilişkin herhangi bir garanti talebi ile bağlantılı olarak 
aşağıdaki bilgiler ve numuneler sunulmalıdır:
-Sünger ve dolgu malzemeleri dâhil olmak üzere pembe lekeli vinil ürününün 
numunesi,
-Sünger sağlayıcıdan ASTM G-21 (CFFA - 120), ASTM E1428 and AATCC 147 
(CFFA -300) standartlarının sertifikası (Köpük sertifikası yoksa, sınırlı garanti 
pembe lekeyi kapsamamaktadır).
-Hull Identification Number (HIN) numarası,
-Teknenin durumu, depolanması, bakımı, bilgiler ve fotoğraflar vb.
-Etkilenen Gemi Sınıfı Vinil Ürününün yeni sünger üzerine kurulduğunun 
onayı (Oturma yeri veya diğer köpükler kurtarılmış veya yeniden 
kullanılmışsa, sınırlı garanti pembe lekeyi kapsamaz).

Flokser, Gemi Sınıfı Vinil Ürün garantisi kapsamındaki bir müşterinin yukarıda 
açıklanan bilgileri ve örnekleri sağlaması halinde garantide belirtilen diğer 
tüm koşulların ve gereksinimlerin karşılanması koşuluyla, Gemi Sınıfı Vinil 
Ürününün, Gemi Sınıfı Vinil Ürünü içeren bir teknenin veya tamamlanmış 
tekne trim bileşeni parçasının üretim tarihinden itibaren iki yıl boyunca 
pembe leke göstermeyeceğini garanti eder. Üç ila beş yıl boyunca pembe 
lekelere karşı herhangi bir garanti yoktur.



Pembe leke için tüm garanti talepleri, herhangi bir pembe lekenin ortaya 
çıkmasından sonraki otuz gün içinde Flokser'e yazılı olarak sunulmalıdır.
Doğru bakım, kumaş doğal yaşam döngüsünü artıracaktır. Müşteri, ürünün 
ve tüm temizlik maddelerinin doğru ve güvenli kullanımından sorumludur. 
Belirli ajanların kullanımı, kumaş yüzey görünümü ve ömrü için zararlı olabilir. 
Flokser, bu tür temizlik maddelerinin vinile kullanımından kaynaklanan hiçbir 
sorumluluk kabul etmemektedir. 

Bazı giysi ve aksesuar boyaları (kot pantolonda kullanılanlar gibi) daha açık 
renklere geçebilir. Bu olay, nem ve sıcaklık ile artar ve geri döndürülemez 
özelliktedir.

Marine Vinil UV Üst Kaplama İlgili Hükümler

Flokser, burada UV sınırlamalara ve koşullara tabi olarak, UV üst kaplama 
kumaşının, güneş ışığı, çürüme ve atmosfer kimyasalları da dâhil olmak 
üzere normal maruz kalma koşullarının neden olduğu renk veya güç kaybı 
nedeniyle kullanılamaz olmayacağını garanti eder. 
Üç (3) yıllık garanti kapsamı, orijinal satın alma tarihinde başlar.

Bu UV kaplama garantisi, yalnızca kumaş tarafı güneşe maruz kalan ve 
kaplı tarafı güneşten korunan uygun şekilde dikilmiş kumaş için geçerlidir. 
Flokser yedek ürün veya muadili bir ürün tedarik edecektir ancak bu garanti 
kurulum maliyetleri de dâhil olmak üzere herhangi bir işçilik ücretini veya 
diğer maliyetleri kapsamaz.

Bu paragrafta açıklanan çözüm, Flokser'in UV kaplama kumaşındaki 
kusurlar için tek ve münhasır çözümdür.

GARANTİNİN GEÇERLİLİĞİ 

Ürünün Flokser tarafından kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda, 
Flokser’in garantisi, satın alma fiyatının iadesi veya ürünün karşılıklı olarak 
kararlaştırılan bir ürünle değiştirilmesi veya kullanılan hatalı üretim 
miktarlarının ibrazı sonrasında tespit edilen miktar kadar ürün tutarının 
ödenmesi ile sınırlı olacaktır. 

FLOKSER tarafından sağlanan garanti şartlarının ihlalleri (uygun olmayan 
ürün ve hizmetler) için yukarıda belirtilen çözüm yolları mevcut tek ve 
münhasır çözüm yollarıdır. 



FLOKSER tarafından istihdam edilsin veya edilmesin, hiçbir kişi veya 
kuruluş FLOKSER tarafından yapılan herhangi bir yazılı garantiyi değiştirme 
veya FLOKSER için bağlayıcı ek garantiler verme yetkisine sahip değildir. 

Üretici, distribütör, bayi vb. kurumların kendi reklamlarında, tanıtım 
materyallerinin sunumlarında yer alan ek ifadeler, FLOKSER tarafından 
garanti teşkil etmez ve FLOKSER için bir garanti şartı olarak kabul edilmez.

FLOKSER’in garanti şartlarında belirtilen hususların aksine aşağıda 
belirtilen maddelerin herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda ürünler 
garanti kapsamı dışında kalacaktır. 

-ALICI söz konusu ürün teknik özelliklerini etkileyecek uygulamalarda 
bulunur veya kötüye kullanırsa,

-FLOKSER tarafından üretilmeyen veya satılmayan herhangi bir parçayla, 
ilgili ürünün bir bölümünü veya tamamını değiştirirse,

-ALICI tarafından onarılmadan veya değiştirilmeden önce FLOKSER’e ürünü 
inceleme fırsatına izin vermezse FLOKSER, burada belirtilen garanti şartları 
dışında, açık veya zımni tüm garantileri kabul etmemekte ve özellikle 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, belirli bir amaç doğrultusunda ticarete 
elverişlilik veya uygunluk ile ilgili zımni garantileri reddetmekte ve bunları 
kabul etmemektedir. 
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