PRODUKTGARANTI FOR DUPONT™ CORIAN® CASUAL, SMART OG DELIGHT
DuPont de Nemours International Sàrl CH-1218 Le Grand Saconnex, Sveits (heretter kalt «DuPont») garanterer herved, underlagt de
tidsbegrensningene som er beskrevet i punkt 4, følgende:
DuPont garanterer deg, eieren av den originale installasjonen av DuPont™ Corian® Casual, Smart eller Delight, at DuPont vil, etter eget skjønn, erstatte
eller reparere DuPontTM Corian®-produktet, hvis produktet svikter på grunn av produksjonsfeil i løpet av de første to (2) årene fra den opprinnelige
installasjonsdatoen for DuPont™ Corian®. Denne garantien dekker ikke produkter laget av andre leverandører.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR TOÅRIG (2) BEGRENSET PRODUKTGARANTI
Denne garantien gjelder kun for innvendige DuPont™ Corian® solide
overflateprodukter.

2.

Garantien dekker ikke:
A. Installasjon, den dekker bare produktet.
B. Eventuell(e) skade(r) som oppstår som følge av feil eller utilstrekkelig
vedlikehold eller pleie i boliger eller bedrifter;
C. Eventuell modifisering eller misbruk av DuPont™ Corian®-materialet,
D. Installasjon og/eller bruk utenfor materialets innendørs
miljøspesifikasjoner, f.eks. utendørs bruk;
E. Feilaktig bruk, enten fysisk, kjemisk eller mekanisk;
F. Skade som oppstår fra eksponering for varmeoverføring;
G. Feil under preparering eller vedlikehold av installasjonsstedet;
H. Problemer som er et resultat av fargeforskjeller;
I. Force majeure (hendelser som ikke kan kontrolleres av mennesker);
J. Annen feilaktig bruk av DuPont™ Corian® som beskrevet i instruksjoner
for bruk og pleie i brosjyren «Pleie av DuPont™ Corian®».

3.

Under garantien vil DuPont kun erstatte formen én gang.

4.

For å motta dekning under DuPont™ Corian® 2-årig begrenset
produktgaranti, må det sendes inn et kjøpsbevis i form av en faktura sammen
med kravet. Ingen faktura betyr ingen dekning.

5.

Eventuell erstatning eller reparasjon av DuPont™ Corian® må først være
skriftlig autorisert av DuPont eller en autorisert representant for denne.

6.

Denne DuPont™ Corian® 2-årige begrensede produktgarantien gjelder kun for:
A. Produkter som er kjøpt etter 1. juli 2016 i Europa, Midt-Østen og Afrika;
B. Former som ikke er blitt flyttet fra det opprinnelige installasjonsstedet;
C. Former som ikke var demonstrasjonsmodeller;
D. Former som vedlikeholdes i samsvar med instruksjoner for bruk og pleie
i brosjyren Pleie av DuPont™ Corian®, som leveres ved godkjennelse av
denne installasjonen. Brosjyren er også tilgjengelig på www.corian.com.

7.

Hvis DuPont ikke kan reparere eller erstatte, avhengig av hva som er aktuelt,
et defekt produkt som dekkes av denne produktgarantien for DuPont™
Corian®, skal DuPont, innen rimelig tid etter å ha blitt underrettet om
defekten, kun refundere kjøpsprisen for DuPont™ Corian®-materialet, i
henhold til begrensningene i punkt 4, såfremt kunden overleverer DuPont™
Corian®-materialet til DuPont eller en autorisert representant for denne.

8.

Garantiens begrensninger:
Hverken DuPont eller noen av tredjeparts leverandørene fremsetter noen
annen garanti av noe slag, hverken uttrykkelig eller implisitt, med hensyn
på DuPont™ Corian® solid overflate. DuPont og tredjeparts leverandørene
fraskriver spesifikt implisitte garantier av salgbarhet og egnethet til et bestemt
formål annet enn til bruk innvendig eller som dekorasjonsoverflate.

9.

Ansvarsbegrensning:
Med unntak av forpliktelsene som spesifikt fremsettes i denne garantien, skal
DuPont™ Corian® på ingen måte være ansvarlig for noen direkte, indirekte,
spesielle eller tilfeldige skader, eller følgeskader, enten disse er basert på
kontrakt, forvoldt skade eller noen annen juridisk teori eller hvis muligheten
for slike skader er meddelt.

10.

Denne toårige (2) begrensede produktgarantien for Corian® er den ultimate
trygghet for varig kvalitet. Hvis vi kan besvare eventuelle andre spørsmål
angående denne garantien, ta kontakt med DuPont ved å skrive til:
Du Pont de Nemours (Belgia) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Belgia
E-post: bi-warranty@dupont.com

Gjeldende lov og myndighet:
Denne DuPont™ Corian® 2-årige begrensede produktgarantien styres av sveitsisk
lov. Domstolen i kantonen Genève i Sveits skal ha eksklusiv jurisdiksjon over
eventuelle disputter som oppstår fra eller i forbindelse med denne begrensede
garantien, inkludert eventuelle spørsmål om tolkningen eller utførelsen av den.

Den ovale DuPont-logoen, DuPont™, Endless Evolution, Endless Evolution-logoen og Corian® er registrerte varemerker eller opphavsrettsbeskyttet materiale som tilhører
E. I. du Pont de Nemours og selskapet eller datterselskaper. Bare DuPont produserer Corian®.
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