Garanția consumatorului de 2 ani la Dispozitivul de încărcare DuPont*
Ce este acoperit de această Garanție Limitată:
Această garanție se aplică dispozitivelor de încărcare fără fir DuPont vândute de începând din 1
octombrie 2015 în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (denumite în continuare „Dispozitivul”).
Această garanție este acordată proprietarului Dispozitivului.
Ce garantează DuPont cu privire la produs: DuPont garantează că Dispozitivul va îndeplini sau
depăși specificațiile produsului DuPont pe o perioadă de 2 ani de la data instalării inițiale a
Dispozitivului.
Ce nu este acoperit de această Garanție Limitată:
Această garanție este special pentru acest Dispozitiv și nu acoperă instalarea incorectă sau
defectuoasă. DuPont a proiectat și testat Dispozitivul pentru a fi utilizat numai la instalațiile de
suprafață DuPont™ Corian® și nu poate garanta compatibilitatea lui cu alte instalații de suprafață.
Această garanție nu acoperă instalația de suprafață, în care dispozitivul este instalat. (DuPont oferă
o garanție separată pentru instalațiile DuPont™ Corian®, disponibil la www.corian.com.)
Această garanție nu acoperă instalația de suprafață pe care Dispozitivul este instalat. (DuPont oferă
o garanție separate pentru instalațiile de suprafață Corian®, disponibilă la www.corian.com.)
Garanția Dispozitivului nu se aplică deteriorării provocate din neglijență, neglijență gravă sau
conduită ilicită intenționată a proprietarului, proprietarilor ulteriori, instalatorului sau oricine
efectuează lucrări pe Dispozitiv sau instalație. Această garanție nu se aplică la deteriorarea
provocată de abuz fizic, chimic sau de altă natură, degradarea din cauza căldurii excesive, utilizarea
în aplicații altfel decât ca dispozitiv de încărcare a unui produs DuPont™ Corian® Product , vandalism
sau atacul oricărei persoane sau calamități naturale. „Abuzul fizic, chimic sau alt abuz” include orice
utilizare a dispozitivului care este considerată nerezonabilă având în vedere utilizarea normală a
acestui dispozitiv într-o instalație rezidențială și include, dar nu este limitat la deteriorarea din cauza
vandalismului sau expunerii la lichide. „Calamități naturale” include, dar nu este limitat la expunerea
la condițiile în aer liber, efectele meteorologice și incendiu.
Această garanție nu este acordată dacă ați decis că nu vă place tehnologia după sau în timpul
instalării.
Această garanție nu acoperă produsele de încărcare fără fir fabricate de alți furnizori sau
producători. Această garanție nu acoperă dispozitivele de încărcare DuPont decât dacă acestea au
fost instalate în suprafețele DuPont™ Corian® Product.
DuPont nu va fi responsabil pentru costul manoperei de înlocuire a dispozitivului de încărcare.
Ce remediu este disponibil:
Dacă toate condițiile acestei garanții au fost îndeplinite, DuPont va furniza proprietarului
Dispozitivului un Dispozitiv înlocuitor și instrucțiuni pentru înlocuire. DuPont va stabili dacă
dispozitivul de încărcare îndeplinește sau nu specificațiile. În cazul unui dezacord cu privire la
Dispozitiv, dacă îndeplinește sau nu specificațiile, decizia finală va aparține lui DuPont.
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Cum să obțineți Service-ul în garanție:
Pentru a obține informații și service în garanție, contactați DuPont la [inserați numărul] sau via email BI-Warranty@dupont.com ; www.corian.com.

Limitarea remediilor:
Obligația DuPont față de dumneavoastră este limitată exclusiv la înlocuirea dispozitivului de
încărcare achiziționat, inclusiv cheltuielile de transport rezonabile așa cum s-a precizat mai sus. Nu
este acordată nicio garanție implicită sau expresă de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit
scop prin această garanție, cu excepția celor prevăzute în această garanție. Cu excepția celor
prevăzute în garanție, DuPont nu va fi răspunzător delictual sau contractual pentru orice pierdere
sau daune directe, indirecte sau incidentale care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a
dispozitivului de încărcare DuPont.
Pentru a se califica pentru înlocuirea Dispozitivului, proprietarul trebuie să furnizeze chitanța
originală de la achiziționarea produsului sau alte documente acceptate de DuPont care fac dovada
achiziției Dispozitivului, cu indicarea clară a datei instalării.
Toate costurile cu returnarea Dispozitivului la DuPont sunt responsabilitatea dumneavoastră
exclusivă, inclusiv transportul cu metodologia de trasabilitate, taxe și impozite și alte costuri
suplimentare. Dispozitivul trebuie să fie returnat în ambalajul original, în stare nouă sau ca nouă.
Cele de mai sus reprezintă singura garanție oferită de DuPont pentru acest Dispozitiv. Această
garanție nu este o garanție de performanță și este limitată la dispozitivul care îndeplinește
specificațiile. Niciun reprezentant, dealer sau orice altă persoană nu este autorizată să facă o
garanție, declarație sau promisiune în numele DuPont cu privire la aceste produse. Niciun alt termen
sau condiție decât cele prevăzute aici sau prevăzute de lege și niciun acord sau înțelegere scrisă sau
orală, care are scopul de a modifica această garanție nu vor fi obligatorii pentru DuPont decât dacă
sunt efectuate în scris și semnate de un angajat DuPont autorizat.
Reparația sau înlocuirea unui Dispozitiv defect nu prelungește perioada de garanție, garanția este
orice eveniment limitat la doi (2) ani de la data instalării inițiale a Dispozitivului reparat sau înlocuit.
Legea aplicabilă și jurisdicția:
Această garanție va fi guvernată de și interpretată în conformitate cu legile Elveției fără a lua în
considerare principiul conflictului de legi. Părțile sunt de acord că orice litigiu care poate să apară va
fi soluționat numai de către Instanțele de judecată ale Cantonului Geneva.
Pentru mai multe informații despre această garanție, vă rugăm să contactați DuPont direct în scris
sau la telefon:
DuPont de Nemours (Belgium) BVBA
Antoon Spinoystraat 6
2800 Mechelen
Mail to: email: bi-warranty@dupont.com
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