PRODUKTGARANTI FÖR DUPONT™ CORIAN® CASUAL, SMART OCH DELIGHT
DuPont de Nemours International Sàrl CH-1218 Le Grand Saconnex, Switzerland (kallas hädanefter DuPont) garanterar härmed, med förbehåll för de
tidsgränser som beskrivs under punkt 4, följande:
DuPont garanterar dig som ägare av den ursprungliga installationen av DuPont™ Corian® Casual, Smart eller Delight att DuPont enligt eget gottfinnande
kommer att byta ut eller reparera din DuPontTM Corian® produkt om produkten inte fungerar som den ska på grund av en produktdefekt under de första
två (2) åren från det ursprungliga installationsdatumet av DuPont™ Corian®. Garantin omfattar inte produkter som tillverkats av andra leverantörer.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEN TVÅÅRIGA (2) BEGRÄNSADE PRODUKTGARANTIN
Garantin gäller endast dekorativa fasta ytprodukter av DuPont™ Corian® för
interiörer.

2.

Garantin omfattar inte:
A. installationen, enbart själva produkten
B. skador orsakade av felaktig eller otillräcklig användning, vård eller
underhåll i bostäder eller kommersiellt bruk
C. eventuell modifiering eller felanvändning av DuPont™ Corian® materialet
D. installation och/eller användning utanför materialets specifikationer för
interiörer, t.ex. utomhusbruk
E. fysiskt, kemiskt eller mekaniskt missbruk
F. skada från exponering för extrem värmeöverföring
G. felaktig förberedelse eller underhåll av installationsplatsen
H. problem till följd av färgskillnader
I. Force-majeure (händelser utanför mänsklig kontroll)
J. all annan felaktig användning av DuPont™ Corian®, enligt det som anges
i användnings- och skötselinstruktioner i broschyren Skötsel av DuPont™
Corian®.

3.

Under garantin ersätter DuPont formen endast en gång.

4.

För att få ersättning enligt DuPont™ Corian®:s tvååriga begränsade
produktgaranti måste ett inköpsbevis i form av en faktura bifogas med
anspråket. Ingen faktura innebär att du inte kan få ersättning.

5.

Alla utbyten eller reparationer av DuPont™ Corian® måste först godkännas
skriftligen av DuPont eller dess utsedda representant.

6.

Denna tvååriga begränsade produktgaranti för DuPont™ Corian® gäller
endast för:
A. produkter köpta efter 1 juli 2016 i Europa, Mellanöstern och Afrika
B. former som inte har förflyttats från ursprunglig installationsplats
C. former som inte är utställningsmodeller
D. former som underhålls enligt användnings- och vårdinstruktionerna
i broschyren Vård av DuPont™ Corian® som överlämnades vid
godkännandet av denna installation och som finns tillgänglig på
www.corian.com

7.

Om DuPont inte kan reparera eller byta ut, om tillämpligt, en defekt
produkt som omfattas av denna DuPont™ Corian® produktgaranti, ska
DuPont inom rimlig tid efter underrättelse om defekten, ersätta inköpspriset
av enbart DuPont™ Corian® materialet, enligt begränsningarna i punkt ,
förutsatt att kunden överlämnar DuPont™ Corian® materialet till DuPont
eller dess utsedda representant.

8.

Begränsningar i garantin:
Varken DuPont eller några av dess tredje parts leverantörer gör någon annan
garanti av något slag, varken uttryckligen eller underförstådd, vad gäller
DuPont™ Corian® fasta ytor. DuPont och dess tredje parts leverantörer
frånsäger sig de underförstådda garantierna för säljbarhet eller lämplighet för
ett visst ändamål för användning som inte är inomhus eller som dekorativ yta.

9.

Ansvarsbegränsningar:
Förutom för de förpliktelser som specifikt anges i denna garanti skall
DuPont™ Corian® under inga omständigheter ansvara för några direkta,
indirekta, speciella, tillfälliga eller påföljande skador, vare sig baserade på
kontrakt, kränkning eller någon annan juridisk teori och vare sig de har blivit
meddelade om möjligheten till sådana skador eller inte.

10.

Denna Corian® tvååriga begränsade produktgaranti är din ultimata försäkran
om varaktig kvalitet. Om du har några fler frågor om garantin kan du
kontakta DuPont skriftligen på:
Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Belgien
E-post: bi-warranty@dupont.com

Gällande lagstiftning och jurisdiktion:
Denna DuPont™ Corian® tvååriga begränsade produktgaranti styrs av schweizisk
lagstiftning. Domstolarna i Geneves distrikt, Schweiz, skall ha exklusiv
jurisdiktion över eventuella dispyter som uppstår från eller i samband med
denna begränsade garanti, inklusive eventuella frågor om dess tolkning eller
verkställande.

DuPonts ovala logotyp, DuPont™, Endless Evolution, Endless Evolution-logotypen och Corian® är registrerade varumärken som tillhör
E.I. du Pont de Nemours and Company eller dess dotterbolag. Endast DuPont tillverkar Corian®.
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