DUPONT™ CORIAN® GARANTI
DuPont de Nemours International Sàrl CH-1218 Le Grand Saconnex, Sveits (heretter kalt «DuPont»)
garanterer innenfor tidsrammene som er omtalt under punkt 4, med dette følgende:
DuPont garanterer overfor eieren av den originale benkeplaten eller dekorative DuPont™ Corian® Solid Surface-installasjonen, at DuPont vil, etter eget valg,
erstatte eller reparere DuPont™ Corian®-produktet som er installert og produsert av en DuPont™ Corian® Quality Network Industrial Partner, hvis produktet
har defekter som skyldes produksjonsfeil, de første ti (10) årene fra den opprinnelige DuPont™ Corian®-installasjonsdatoen. Denne garantien dekker ikke
produkter som er laget av andre leverandører.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DEN BEGRENSEDE TI (10) ÅRS INSTALLASJONSGARANTIEN
1. Denne garantien gjelder utelukkende innvendige, dekorative DuPont™ Corian® Solid

Surface-installasjoner som er installert og produsert av en DuPont™ Corian® Quality
Network Industrial Partner og i samsvar med installasjonsprosedyren som var gjeldende
på installasjonstidspunktet. Alle DuPont™ Corian® Solid Surface-produkter, med
unntak av enheter for trådløs lading, leveres med 10 års produktgaranti. Enheter for
trådløs lading leveres kun med 2 års produktgaranti. For mer informasjon, se egne
garantiretningslinjer for de aktuelle produktene.

2. Denne garantien dekker ikke:

A. Skader som skyldes feil eller utilfredsstillende, privat eller kommersiell, bruk, stell
eller vedlikehold; eller
B. Modifikasjoner eller misbruk av DuPont™ Corian®-materiale, f.eks. manglende bruk
av skjærefjøl; eller
C. Installasjon og/eller bruk som ikke dekkes av bruksspesifikasjonene for materialet,
dvs. utendørs bruk; eller
D. Fysisk, kjemisk eller mekanisk misbruk; eller
E. Skader forårsaket av høy temperatur (f.eks. direkte varme) som skyldes at det
ikke er brukt gryteunderlag e.l., eller skader forårsaket av varmeoverføring (f.eks. fra
ovnsplater eller vannkraner med kokende vann) som skyldes at DuPont™ Corian®installasjonsprosedyrene ikke er fulgt; eller
F. Uriktig klargjøring av installasjonssted eller vedlikehold av installasjonssted; eller
G. Spesialtilpassede former, herunder termoformede enheter som dusjkar, badekar,
vasker og kummer, laget av DuPont™ Corian®, som er resultatet av en ytterligere
produksjonsprosess utført på en DuPont™ Corian®-plate/form som produsert av
DuPont; eller
H. Problemer som skyldes produksjonsfeil eller installasjonsfeil som skjøtefeil,
utilstrekkelig bærekonstruksjon og feil skjøteavstand; eller
I. Variasjoner i farge og/eller mønstre ved reparasjon. Kunden rådes til å ta vare på et
stykke av Corian®-materialet som er benyttet i installasjonen, i tilfelle det skulle bli
nødvendig å reparere installasjonen på et senere tidspunkt.
Den utskjærte biten(e) er normalt festet sammen med denne Caring for DuPont™
Corian® brosjyren, når installasjonen er ferdigstilt.
J. Kunden beholder de avkappede stykkene og får en kopi av disse retningslinjene for
bruk og vedlikehold når installasjonen er fullført. I likhet med de fleste materialer vil
det oppstå små variasjoner i farge og utforming mellom de ulike produksjonspartiene.
Hvis kunden ikke har materiale tilgjengelig til reparasjonsarbeidet, kan ikke
DuPont garantere nøyaktig match med eksisterende materiale, derfor dekkes ikke
fargeavstemmingsreparasjoner av garantien; eller
K. Force majeure (hendelser som er utenfor menneskelig kontroll); eller
L. Annen feilaktig bruk av DuPont™ Corian® som angitt i retningslinjene for bruk og
vedlikehold.

3. I henhold til garantien vil DuPont kun erstatte sprukne former én gang.
4. Den begrensede ti (10) års installasjonsgarantien for DuPont™ Corian® reguleres av

følgende tidsramme:
År 1–3 (til og med) etter installasjon, hvis DuPonts ansvar: 100 % av materiale og
arbeid (til kostpris) vil bli dekket.
År 4–6 (til og med) etter installasjon, hvis DuPonts ansvar: 75 % av materiale og 50 %
av arbeid (til kostpris) vil bli dekket.
År 7–9 (til og med) etter installasjon, hvis DuPonts ansvar: 50 % av materiale og 25 %
av arbeid (til kostpris) vil bli dekket.
År 10 etter installasjon, hvis DuPonts ansvar: 25 % av materiale og 0 % av arbeid (til
kostpris) vil bli dekket.

5. For at du skal være dekket av den begrensede ti (10) års installasjonsgarantien for

DuPont™ Corian® kreves kjøpsbevis i form av faktura, som må sendes inn sammen med
kravet (garantien er ikke gyldig uten faktura for installasjonen).

8. Denne begrensede 10 års installasjonsgarantien for DuPont™ Corian® gjelder kun for:

A. Installasjoner foretatt etter 1. april 1995 i Europa, Midtøsten og Afrika; og
B. Installasjoner som ikke er flyttet fra sitt opprinnelige installasjonssted; og
C. Installasjoner som ikke er tidligere utstillingsmodeller; og
D. Installasjoner som er produsert/installert av en DuPont™ Corian® Industrial Partner
eller et DuPont™ Corian® servicesenter; og
E. Installasjoner som er vedlikeholdt i samsvar med instruksjonene for bruk og
vedlikehold i Slik vedlikeholder du DuPont™ Corian®-brosjyren som fulgte med
installasjonen og som også er tilgjengelig på www.corian.com.

9. Hvis DuPont ikke er i stand til å reparere eller erstatte et defekt produkt som er dekket

av denne DuPont™ Corian®-garantien, skal DuPont innen rimelig tid etter å ha bli gjort
kjent med defekten, refundere kjøpsprisen på utelukkende DuPont™ Corian®-materialet,
i samsvar med begrensningene i punkt 4, så fremt kunden leverer tilbake DuPont™
Corian®-materialet til DuPont eller en av DuPonts utnevnte representanter.

10. Garantibegrensninger:

Verken DuPont eller noen av DuPonts tredjepartsleverandører gir noen form for
garanti, verken uttrykt eller stilltiende, når det gjelder DuPont™ Corian® Solid Surfaceproduktet. DuPont og DuPonts tredjepartsleverandører fraskriver seg uttrykkelig
ansvaret for stilltiende garantier angående salgbarhet og egnethet for et bestemt formål
annet enn bruk innendørs og til dekorative flater.

11. Med unntak av det som står oppgitt i dette dokumentet, skal ikke DuPont være

ansvarlig for erstatningsrettslige forhold verken kontraktsmessige eller ikkekontraktsmessige, eventuelle tap eller direkte skader, følgeskader eller indirekte skader
som skyldes bruk eller manglende evne til bruk av DuPont™ Corian® Solid Surfaces til
bruk innvendig eller til dekorative flater.

12. Noen land tillater ikke ansvarsfraskrivelse eller begrensninger i garantivilkårene som

begrenser forbrukerens lovfestede rett, det er derfor mulig at begrensningene og
unntakene som omtales ovenfor, ikke gjelder for deg.

13. Ansvarsbegrensning:

Med unntak av de forpliktelsene som er eksplisitt uttrykt i denne garantien, kan
DuPont™ Corian® ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle eller
tilfeldige skader eller følgeskader, verken kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige,
eller andre juridiske teorier, selv om de er gjort oppmerksom på muligheten av slike
skadeserstatninger.

14. Denne begrensede ti (10) års installasjonsgarantien for Corian® er ditt endelige bevis på

varig kvalitet. Hvis du har spørsmål angående garantien, skriv til DuPont på adressen:
Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Belgia
E-post: bi-warranty@dupont.com

15. Gjeldende lov og rettskrets Denne begrensede 10 års installasjonsgarantien for DuPont™

Corian® reguleres av sveitsisk lov: Rettsapparatet i kantonen Genève i Sveits, har
eksklusiv domsmyndighet i alle tvister som skyldes eller oppstår i tilknytning til denne
begrensede garantien, herunder spørsmål knyttet til garantiens tolkning eller eksekusjon.

Dette er en oversettelse av den engelske orginalversonen. Vær oppmerksom på at det er kun den engelske
versonen som har lovlig verdi, og er gyldig helt til den blir oppdatert.

6. Den begrensede garantien er overførbar i garantiperioden (ti (10) år).

av DuPont eller en av DuPonts utnevnte representanter, og skal utelukkende utføres av
en autorisert DuPont™ Corian® Quality Network Industrial Partner eller et autorisert
DuPont™ Corian®servicesenter.

DuPonts ovale logo, DuPont™, Endless Evolution, Endless Evolution logoen og Corian® er registrerte varemerker eller varemerker som er opphavsrettbeskyttet
for materialet fra E. I. du Pont de Nemours and Company eller dets agenter. Bare DuPont produserer Corian®.
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7. Alle DuPont™ Corian®-erstatninger og -reparasjoner må forhåndsgodkjennes skriftlig

