DUPONT™ CORIAN® PRODUKTGARANTI FOR CASUAL, SMART OG DELIGHT
DuPont de Nemours International Sàrl CH-1218 Le Grand Saconnex, Schweiz (i det følgende kaldet ‘DuPont’) garanterer hermed følgende,
med forbehold for de tidsbegrænsninger, der er beskrevet i punkt 4:
DuPont garanterer dig som ejer af den originale installation af DuPont™ Corian® Casual, Smart eller Delight, at DuPont efter eget skøn vil erstatte eller
reparere dit DuPontTM Corian® produkt, hvis produktet svigter på grund af en produktfejl i løbet af de første to (2) år fra den oprindelige dato for
installationen af DuPont™ Corian®. Garantien dækker ikke produkter, der er fremstillet af andre leverandører.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER I DEN TO (2) ÅRS BEGRÆNSEDE PRODUKTGARANTI
Denne garanti gælder udelukkende for faste overfladeprodukter fra DuPont™
Corian®.

2.

Denne garanti dækker ikke:
A. Installation, den dækker kun produktet.
B. Enhver form for skade, som skyldes forkert eller utilstrækkelig boligmæssig
eller handelsmæssig anvendelse, pleje eller vedligeholdelse samt
C. Enhver form for ændring eller misbrug af DuPont™ Corian® materialet;
D. Installation og/eller anvendelse uden for materialets specifikationer til det
indvendige miljø, dvs. udendørs anvendelse;
E. Fysisk, kemisk eller mekanisk misbrug samt
F. Skade pga. udsættelse for uforholdsmæssigt stor varmetransmission;
G. Forkert forberedelse af installationsstedet eller vedligeholdelse af stedet;
H. Problemstillinger, som skyldes farveforskelle;
I. Force majeure (hændelser uden for mennesketes kontrol);
J. Enhver forkert anvendelse af DuPont™ Corian® som angivet i anvisningen
for brug og pleje i brochuren ’Caring for DuPont™ Corian®’.

3.

Ifølge garantien vil DuPont kun udskifte formen én gang.

4.

For at få dækning under DuPont™ Corian® to (2) års begrænsede
produktgaranti skal bevis på køb i form af en faktura indsendes sammen med
skadesanmeldelsen. Ingen faktura er lig med ingen dækning.

5.

Enhver DuPont™ Corian® erstatning eller reparation skal først autoriseret
skriftligt af DuPont eller dennes behørigt udpegede repræsentant.

6.

Denne DuPont™ Corian® to (2) års begrænsede produktgaranti gælder kun for:
A. Produkter, der er købt efter 1. Juli 2016 i Europa, Mellemøsten og Afrika;
B. Forme, som ikke er blevet flyttet fra deres oprindelige installationssted;
C. Forme, som ikke var udstillingsmodeller og
D. Forme, som vedligeholdes i henhold til anvisningen for brug og pleje i
brochuren Caring for DuPont™ Corian®, som blev udleveret i forbindelse
med accept af denne installation, og som er tilgængelig på www.corian.com

7.

Dersom DuPont ikke er i stand til at reparere eller udskifte, alt efter hvad
der er relevant, et defekt produkt, som er dækket af denne DuPont™ Corian®
produktgaranti, forpligter DuPont sig til, inden for rimelig tid efter at være
blevet orienteret om defekten, at refundere købsprisen af DuPont™ Corian®
materialet alene, i henhold til begrænsningerne i punkt 4, forudsat at kunden
overleverer DuPont™ Corian® materialet til DuPont eller dennes udpegede
repræsentant.

8.

Garantibegrænsninger:
Hverken DuPont eller nogen af deres tredjepartsleverandører giver nogen
anden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået,
med hensyn til DuPont™ Corian® faste overflader. DuPont og dennes
tredjepartsleverandører frasiger sig specifikt de underforståede garantier
for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål ud over indvendig eller
dekorativ overfladeanvendelse.

9.

Ansvarsbegrænsninger:
Med undtagelse af de forpligtelser, der specifikt er fremsat i denne
garantierklæring, er DuPont™ Corian® under ingen omstændigheder
ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, specielle eller hændelige skader
eller følgeskader, enten disse er baseret på kontrakt, skadevoldende handling
eller nogen anden juridisk teori, og enten DuPont er blevet informeret om
sådanne skader eller ej.

10.

Denne to (2) års begrænsede produktgarantidækning for Corian® er din
ultimative forsikring for varig kvalitet. For at få svar på eventuelle andre
spørgsmål vedrørende denne garanti bedes du kontakte DuPont ved at skrive til:
Du Pont de Nemours (Belgien) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Belgien
E-mail: bi-warranty@dupont.com

Lovvalg og værneting:
Denne DuPont™ Corian® 2 års begrænsede produktgaranti er underlagt
schweizisk lov. Domstolene i kantonen Genève, Schweiz, har eksklusiv
jurisdiktion over enhver strid, der måtte opstå af eller i forbindelse med denne
begrænsede garanti, herunder eventuelle spørgsmål vedrørende fortolkning og
udførelse af samme.

DuPont Oval-logoet, DuPont™, Endless Evolution, Endless Evolution-logoet og Corian® er registrerede varemærker eller varemærker eller ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende
E. I. du Pont de Nemours and Company eller dennes associerede selskaber. Kun DuPont producerer Corian®.
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