Dvouletá (2) spotřebitelská záruka* na nabíjecí zařízení DuPont

Na co se vztahuje tato omezená záruka:
Tato záruka se vztahuje na bezdrátové nabíjecí zařízení DuPont prodávané firmou DuPont od 1.října
2015 v Evropě, na Středním východě a v Africe (dále jen „Zařízení”).
Tato záruka se poskytuje vlastníkovi Zařízení.
Za co firma DuPont u výrobku ručí: Firma DuPont ručí za to, že Zařízení splňuje nebo překračuje
specifikace výrobků firmy DuPont po dobu dvou (2) roků od data původní instalace Zařízení.
Na co se tato omezená záruka nevztahuje:
Tato záruka se vztahuje pouze na toto Zařízení a netýká se nesprávné, chybné nebo vadné instalace.
Firma DuPont navrhla a vyzkoušela toto Zařízení pro použití pouze v povrchových instalacích
DuPont™ Corian® a neručí za jeho kompatibilitu s ostatními povrchovými instalacemi.
Tato záruka se nevztahuje na povrchové instalace DuPont™ Corian®, do kterých je Zařízení
instalováno. (Firma DuPont nabízí zvláštní záruku na povrchové instalace Corian®, která je k dispozici
na webové stránce www.corian.com.)
Záruka na Zařízení se nevztahuje na poškození způsobená nedbalostí, hrubým opomenutím, nebo
svévolným chováním vlastníka, následných vlastníků, montéra, nebo jakékoliv jiné osoby, která
provádí práce na Zařízení nebo jeho instalaci. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená
fyzickými, chemickými nebo jinými vlivy, poškození nadměrným teplem, použití v aplikacích jiných
než těch, které jsou určeny pro nabíjecí zařízení v desce DuPont™ Corian®, vandalstvím nebo
působením jakékoliv strany, nebo přírodními vlivy. „Fyzický, chemický nebo jiný vliv” zahrnuje
jakékoliv použití Zařízení, které je nepřiměřené z hlediska normálního a očekávaného používání
takového zařízení v obytných instalacích a zahrnuje, ne však pouze dále uvedené, poškození
vandalstvím nebo vystavením působení kapalin. „Přírodní vlivy“ zahrnují, ne však pouze dále
uvedené, vystavení vlivu venkovního prostředí, povětrnostních vlivů a ohni.
Na tuto záruku nemáte nárok, pokud se rozhodnete (během montáže nebo po ní), že tuto
technologii nechcete (“změna stavu mysli”).
Tato záruka se nevztahuje na bezdrátová nabíjecí zařízení vyrobená jinými dodavateli nebo výrobci.
Tato záruka se nevztahuje na nabíjecí zařízení DuPont, pokud nebyla instalována do povrchů
DuPont™ Corian®.
Firma DuPont neodpovídá za mzdové náklady v souvislosti s výměnou nabíjecího zařízení.
Jak se provede náprava:
Pokud jsou splněny veškeré podmínky této záruky, firma DuPont poskytne vlastníkovi Zařízení
náhradní Zařízení a pokyny k jeho výměně. Určení, zda nabíjecí zařízení nesplnilo specifikace, je
výhradně na firmě DuPont. V případě rozdílného názoru na to, zda Zařízení splňuje specifikace, je
konečné rozhodnutí na firmě DuPont.
Jak získáte záruční servis:
Pro informace a servis podle této záruky se obraťte na firmu DuPont v [VLOŽTE ČÍSLO] nebo
navštivte webovou stránku www.corian.com.
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Omezení opravných prostředků:
Povinnosti firmy DuPont vůči Vám jsou omezeny výhradně na výměnu zakoupeného nabíjecího
zařízení, včetně nutných přiměřených expedičních poplatků, jak bylo zmíněno výše. Není
garantována žádná přímá nebo nepřímá záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, s
výjimkou výslovně uvedenou v tomto dokumentu. S výjimkou uvedenou v tomto dokumentu, firma
DuPont neodpovídá za žádné úmyslné porušení práva nebo smlouvy, za jakoukoliv ztrátu nebo
přímá, následná nebo náhodná poškození vyplývající z používání nebo nemožnosti používání
nabíjecího zařízení DuPont.
K tomu, aby bylo možné Zařízení vyměnit, vlastník musí předložit originální prodejní doklad nebo
jinou dokumentaci přijatelnou pro firmu DuPont, která prokazuje doklad o koupi Zařízení, se
zřetelným uvedením data instalace.
Veškeré náklady na vrácení Zařízení firmě DuPont hradíte výhradně sami, včetně přepravy s
metodologií sledování, daní, cla a jakýchkoliv dalších dodatečných nákladů. Zařízení se musí vrátit ve
svém originálním obalu, v nepoužitém stavu nebo ve stavu jako nové.
Výše uvedené je jediná záruka poskytovaná firmou DuPont na toto Zařízení. Tato záruka není
zárukou vlastností a je omezena na Zařízení splňující specifikace. Žádný zástupce, prodejce, nebo
jakákoliv jiná osoba, není oprávněna poskytovat jakoukoliv záruku, zastupovat firmu DuPont, nebo s
ohledem na tyto výrobky cokoliv jménem firmy DuPont slibovat. Žádné jiné podmínky, než ty, které
jsou uvedeny v tomto dokumentu, nebo jsou stanoveny zákonem, a žádná dohoda nebo ujednání,
ústní nebo písemné, které jakýmkoliv způsobem upravují tuto záruku, nejsou pro firmu DuPont
závazné, pokud tak není učiněno písemně a podepsáno oprávněným zaměstnancem firmy DuPont.
Oprava nebo výměna vadného Zařízení nesmí přesáhnout záruční dobu, proto je záruka v každém
případě omezena na dobu dva (2) roky od data původní instalace opraveného nebo vyměněného
Zařízení.
Rozhodné právo a soudní pravomoc:
Tato záruka se řídí a je chápána v souladu se zákony Švýcarska, bez ohledu na kolize právních norem
jednotlivých států. Strany souhlasí s tím, že jakékoliv spory, které se mohou za těchto podmínek
vzniknout, rozhodují pouze soudy švýcarského kantonu Ženeva.
O další informace k této záruce se, prosím, obraťte přímo na firmu DuPont písemně nebo
zavolejte:
DuPont de Nemours (Belgium) BVBA
Antoon Spinoystraat 6
2800 Mechelen
Mail to: email: bi-warranty@dupont.com
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