DUPONT™ CORIAN® CASUAL, SMART ȘI DELIGHT GARANȚIE PRODUS
DuPont de Nemours International Sàrl CH-1218 Le Grand Saconnex, Elveţia (în continuare denumită ‘‘DuPont’) garantează prin prezentul,
în baza limitărilor descrise la punctul 4, următoarele:
DuPont vă garantează, proprietarului instalaţiei originale, DuPont™ Corian® Casual, Smart, Delight, că DuPont, la latitudinea sa, va înlocui sau repara
produsul dvs. DuPontTM Corian® dacă produsul nu funcţionează din cauza unui defect în primii doi (2) ani de la data iniţială a instalării produsului
DuPont™ Corian®. Această garanţie nu cuprinde produsele fabricate de alţi furnizori.

CONDIŢIILE ŞI TERMENII GENERALI AI GARANŢIEI LIMITATE DE DOI (2) ANI A PRODUSULUI
Prezenta garanţie se aplică exclusiv produselor solide pentru suprafeţe
interioare de decorare DuPont™ Corian®.

2.

Prezenta garanţie nu acoperă:
A. Instalarea, ci acoperă doar Produsul.
B. Orice daună(e) provocată(e) de utilizarea improprie sau neadecvată pentru
locuinţe sau în scop comercial, pentru îngrijire şi întreţinere;
C. Orice modificare sau folosire eronată a materialului DuPont™ Corian®
D. Instalarea şi/sau operarea ce depăşesc specificaţiile caracteristicilor interne
ale materialului, şi anume utilizarea exterioară; şi
E. abuzul fizic, chimic sau mecanic;
F. Daune de la expunerea la transmiterea căldurii excesive;
G. Pregătirea sau întreţinerea necorespunzătoare a locului de instalare;
H. Probleme rezultate de la diferenţele de culoare;
I. situaţiile de forţă majoră (evenimente în afara controlului persoanelor), cât
J. Orice altă utilizare improprie a produsului DuPont™ Corian® astfel
cum se menţionează în instrucţiunile de utilizare şi îngrijire din broşura
‘Întreţinerea produsului DuPont™ Corian®’.

3.

Pe parcursul garanţiei, DuPont va înlocui produsul o singură dată.

4.

Pentru a primi asistenţă pe parcursul perioadei limitate de garanţie a
produsului DuPont™ Corian® de 2 ani, odată cu formularea cererii, este
necesară prezentarea dovezii de achiziţionare sub forma unei facturi.
Lipsa facturii reprezintă lipsa garanţiei.

5.

Orice înlocuire sau reparare a unui produs DuPont™ Corian® trebuie să fie
autorizat în prealabil de DuPont sau un reprezentant autorizat al acesteia.

6.

Prezenta garanţie limitată de 2 ani a produsului DuPont™ Corian® se aplică
doar pentru:
A. Produsele achiziţionate ulterior datei de 1 iulie 2016 în Europa, Orientul
Mijlociu şi Africa;
B. Piesele ce nu au fost mutate de la locul iniţial de instalare;
C. Piesele care nu au fost modele în reprezentanţă;
D. Piesele ce sunt păstrate conform instrucţiunilor de utilizare şi îngrijire din
broşura Întreţinerea produsului DuPont™ Corian® înmânată împreună cu
acceptarea acestei instalări şi disponibile la adresa www.corian.com

7.

În cazul în care DuPont nu poate repara sau înlocui, după caz, un produs
defect ce este acoperit de prezenta garanţie a produsului DuPont™ Corian®,
într-o perioadă rezonabilă, DuPont ulterior notificării cu privire la defect,
va rambursa preţul de cumpărare doar a materialului DuPont™ Corian®,
conform limitărilor de la punctul 4, cu condiţia predării de către client a
materialului DuPont™ Corian® către compania DuPont sau reprezentantul
numit al acesteia.

8.

Limitarea garanţiei:
Nici DuPont şi nici un terţ furnizor nu prezintă nicio altă garanţie de orice
fel, fie expresă ori implicită cu privire la suprafeţele solide DuPont™ Corian®.
DuPont şi furnizorii săi terţe părţi limitează în mod special garanţiile
implicite de vandabilitate și potrivire pentru un anumit scop, altele decât
utilizarea ca suprafață interioară sau decorativă.

9.

Limitarea răspunderilor:
Cu excepţia obligaţiilor menţionate special în prezenta garanţie, în nici
un caz DuPont™ Corian® nu va fi responsabilă pentru orice daune directe,
indirecte, speciale, accidentale sau pe cale de consecință, specificate fie prin
contract sau orice altă teorie legală şi dacă a fost informată cu privire la
posibilitatea producerii unor astfel de daune.

10.

Prezenta garanţie limitată a produsului de doi (2) ani pentru produsul
Corian® este asigurarea dvs. supremă pentru calitate de durată. În
eventualitatea în care vă putem răspunde la întrebările suplimentare privind
această garanţie, vă rugăm să scrieţi companiei DuPont la adresa:
Du Pont de Nemours (Belgia) BVBA
Centru de Garanţie Corian®
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Belgia
E-mail: bi-warranty@dupont.com

Legea aplicabilă şi jurisdicţie:
Prezenta garanţie limitată de 2 ani a produsului DuPont™ Corian® este guvernată
de legea elveţiană. Instanţele cantoanelor din Geneva, Elveţia vor deţine
jurisdicţia exclusivă cu privire la orice litigiu ce apare din sau în legătură cu
prezenta garanţie limitată, inclusiv orice problemă privind interpretarea sau
executarea acesteia.

Logo-ul oval DuPont, DuPont™, Endless Evolution, logo-ul Endless Evolution şi Corian® sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale şi materiale cu drepturi de autor ale companiei
E. I. du Pont de Nemours and Company sau a părţilor afiliate. Doar compania DuPont produce produsele Corian®.
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