ZÁRUKA NA VÝROBKY DUPONT™ CORIAN® CASUAL, SMART A DELIGHT
DuPont de Nemours International Sàrl, CH-1218 Le Grand Saconnex, Švýcarsko (dále jen „DuPont“) zaručuje tímto, s podmínkou časových omezení
popsaných v bodu 4, následující:
Společnost DuPont zaručuje Vám, vlastníkovi instalace původního výrobku DuPont™ Corian® Casual, Smart nebo Delight, že dle vlastního uvážení vymění
nebo opraví Váš výrobek DuPont™ Corian®, pokud tento selže z důvodu jakýchkoli závad během prvních dvou (2) let od původního data instalace.
Tato záruka se nevztahuje na produkty vyrobené jinými dodavateli.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DVOULETÉ (2) OMEZENÉ ZÁRUKY NA VÝROBEK
Tato záruka se vztahuje výhradně na interiérové dekorativní povrchové
výrobky z materiálu DuPont™ Corian®.

2.

Tato záruka se nevztahuje na:
A. instalaci, neboť se vztahuje na výrobek;
B. jakákoliv poškození způsobená nevhodným nebo nepřiměřeným
používáním, péčí nebo údržbou v rezidenčním nebo komerčním
prostředí;
C. jakékoli úpravy nebo nesprávné používání materiálu DuPont™ Corian®;
D. instalace a/nebo používání mimo prostředí interiérů uvedených ve
specifikaci materiálu, např. ve venkovních prostředích;
E. fyzické, chemické nebo mechanické poškození;
F. poškození vzniklé v důsledku působení nadměrného tepla;
G. nevhodnou přípravu nebo údržbu místa instalace;
H. barevné odlišnosti;
I. živelné pohromy (události mimo lidskou kontrolu);
J. jakékoli jiné nesprávné používání výrobků DuPont™ Corian®, než jak je
uvedeno v pokynech pro používání a péči v brožuře „Péče o materiály
DuPont™ Corian®“.

3.

Společnost DuPont vymění hotový výrobek v rámci záruky pouze jednou.

4.

Při reklamaci v rámci dvouleté omezené záruky na výrobek DuPont™ Corian®
je zapotřebí předložit společně s reklamačním formulářem také potvrzení o
koupi ve formě faktury. Bez předložené faktury nelze reklamaci uznat.

5.

Jakákoli výměna nebo oprava výrobku DuPont™ Corian® vyžaduje písemný
souhlas ze strany společnosti DuPont nebo jejího řádně jmenovaného
zástupce.

6.

Tato omezená dvouletá záruka na výrobek DuPont™ Corian® se vztahuje
pouze na:
A. výrobky zakoupené po 1. červenci 2016 v Evropě, na Středním východě a
v Africe;
B. instalace, které nebyly přesunuty z původního místa montáže;
C. instalace, které nebyly vystaveny jako modely na prodejnách;
D. instalace, které jsou udržovány v souladu s pokyny pro používání a péči
popsanými v příručce Péče o materiály DuPont™ Corian® dodané při
předání této instalace a dostupné na adrese www.corian.com

7.

Pokud není společnost DuPont schopna opravit nebo vyměnit poškozený
výrobek, na nějž se vztahuje tato záruka na výrobky DuPont™ Corian®, musí
během přiměřené doby poté, co byla o závadě vyrozuměna, vrátit kupujícímu
peníze pouze za vlastní materiál DuPont™ Corian® v souladu s omezeními
uvedenými v bodě 4, a to pod podmínkou, že zákazník předá poškozený
materiál DuPont™ Corian® společnosti DuPont nebo jejímu autorizovanému
zástupci.

8.

Omezení záruky:
Ani firma DuPont ani jakákoliv třetí strana (dodavatelé) neposkytují
vzhledem k povrchovému materiálu DuPont™ Corian® žádnou jinou záruku,
ať už vyslovenou nebo skrytou. Společnost DuPont a související třetí strany
(dodavatelé) výslovně odmítají odvozené záruky prodejnosti a vhodnosti
materiálu pro konkrétní účel jiný, než je interiérové nebo dekorativní využití
povrchu.

9.

Omezení odpovědnosti:
Kromě závazků výslovně uvedených v tomto prohlášení o zárukách nebude
společnost DuPont™ Corian® v žádném případě odpovědná za jakákoliv
přímá, nepřímá, zvláštní, náhodná nebo následná poškození, ať už na základě
smlouvy, soudního řízení, nebo jakékoliv jiné právní teorie, nezávisle na
poskytnutí či neposkytnutí informací o možnosti vzniku takových poškození.

10.

Tato dvouletá (2) omezená záruka na výrobek Corian® je Vaším základním
ujištěním o přetrvávající kvalitě. Pokud můžeme zodpovědět jakékoli další
otázky týkající se této záruky, kontaktujte prosím společnost DuPont písemně
na adrese:
Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Belgium
E-mail: bi-warranty@dupont.com

Rozhodné právo a jurisdikce:
Tato dvouletá omezená záruka na výrobky DuPont™ Corian® se řídí švýcarským
právem. Soudy švýcarského kantonu Ženeva mají exkluzivní soudní pravomoci
při řešení sporů vyplývajících z této omezené záruky nebo v její souvislosti,
včetně otázek týkajících se interpretací nebo výkonu rozsudků.

Oválné logo DuPont, DuPont™, Endless Evolution, logo Endless Evolution a Corian® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky či materiál chráněný autorskými právy společnosti
E. I. du Pont de Nemours and Company nebo jejích poboček. Výrobky Corian® vyrábí pouze společnost DuPont.
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