ZÁRUKA DUPONT™ CORIAN®
DuPont de Nemours International Sàrl, CH-1218 Le Grand Saconnex, Švýcarsko (dále jen “DuPont”)
ručí tímto, s podmínkou časových omezení popsaných v bodu 4, následující:
DuPont zaručuje Vám, vlastníkovi instalace originální pracovní desky nebo dekorativního povrchového materiálu DuPont™ Corian®, že společnost DuPont
dle vlastní vůle vymění nebo opraví Vaši instalaci DuPont™ Corian®, jež byla instalována a zpracována průmyslovým partnerem, který je součástí sítě jakosti
DuPont™ Corian® Quality Network, pokud produkt selže kvůli jakýmkoliv defektům výrobku během prvních deseti (10) let od původního data instalace
materiálu DuPont™ Corian®. Tato záruka se nevztahuje na produkty vyrobené jinými dodavateli.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DESETILETÉ (10) OMEZENÉ INSTALAČNÍ ZÁRUKY
povrchového materiálu DuPont™ Corian®, které byly zpracovány a instalovány
průmyslovým partnerem, jenž je součástí sítě jakosti DuPont™ Corian® Quality
Network, a to v souladu s instalační procedurou platnou v době instalace. Tato desetiletá
(10) záruka na výrobky se vztahuje na všechny produkty z povrchových materiálů
DuPont™ Corian®, s výjimkou bezdrátových nabíječek. Bezdrátové nabíječky mají pouze
dvouletou (2) produktovou záruku. Pro více informací viz samostatné záruční pokyny.

2. Tato záruka se nevztahuje na následující:

A. Jakákoliv poškození způsobená nevhodným nebo nepřiměřeným rezidenčním nebo
komerčním užitím, péčí nebo údržbou;
B. Jakákoli úprava nebo nesprávné užití materiálů DuPont™ Corian®, např. nepoužívání
kuchyňského prkénka;
C. Instalace a/nebo používání mimo prostředí interiérů uvedených ve specifikaci
materiálu, např. ve venkovních prostředích;
D. Fyzické, chemické nebo mechanické zneužití;
E. Poškození způsobené vystavením materiálu nadměrnému teplu (např. přímý žár) v
důsledku nepoužití ochranné podložky nebo poškození plynoucí z prostupu tepla (např.
sporáky, kohoutky s vařící vodou), pokud nebyly dodrženy požadavky dané instalačními
procedurami materiálu DuPont™ Corian®;
F. Nevhodná příprava nebo údržba místa instalace;
G. Tvarovky vyrobené z materiálů DuPont™ Corian® na zakázku (včetně tepelně
tvarovaných, jakými jsou např. sprchové vaničky, vany, dřezy a umyvadla), jež jsou
výsledkem dalšího výrobního procesu na základě panelu/tvaru DuPont™ Corian®
vyrobeného přímo společností DuPont;
H. Problémy vyplývající z nesprávného zpracování a instalace, jako jsou např. selhání
spojů, nedostatečná konstrukční podpora a nesprávné dilatační spáry;
I. Odchylky v barvě a/nebo vzoru použitých na opravy. Zákazníkům doporučujeme
ponechat si kus materiálu Corian® použitého pro instalaci pro případ, že by bylo nutné
vykonat jakékoli opravné práce. Po dokončení instalace jsou na místě spolu s brožurou
Péče o materiály Dupont™ Corian® ponechány také zbývající vyříznuté kousky materiálu.
Stejně jako u většiny materiálů se mohou mezi jednotlivými výrobními sériemi
vyskytnout odchylky v barvě a provedení. Jestliže není materiál pro opravné práce u
zákazníka dostupný, společnost DuPont nemůže ručit za přesnou shodu s předchozími
materiály a vyplývající nápravná opatření týkající se barev nebudou krytá zárukou;
J. Živelné pohromy (události mimo lidskou kontrolu);
K. Jakékoli jiné nevhodné použití materiálu DuPont™ Corian® uvedené v pokynech pro
používání a péči v brožuře Péče o materiály Dupont™ Corian®.

3. Společnost DuPont vymění prasklou tvarovku v rámci záruky pouze jednou.
4. Rozsah desetileté (10) omezené instalační záruky DuPont™ Corian® se řídí následujícím

časováním:
1.–3. rok po instalaci (včetně), v případě odpovědnosti společnosti DuPont bude
pokryto 100 % ceny materiálu a práce.
4.–6. rok po instalaci (včetně), v případě odpovědnosti společnosti DuPont bude
pokryto 75 % ceny materiálu a 50 % práce.
7.–9. rok po instalaci (včetně), v případě odpovědnosti společnosti DuPont bude
pokryto 50 % ceny materiálu a 25 % práce.
10. rok po instalaci, v případě odpovědnosti společnosti DuPont bude pokryto 25 %
ceny materiálu a 0 % práce.

5. K získání krytí v rámci desetileté (10) omezené instalační záruky DuPont™ Corian®

je zapotřebí předložit společně s reklamací také důkaz o koupi ve formě faktury (bez
faktury za instalaci nebude poskytnuto žádné krytí).

6. Tato omezená záruka je v rámci desetiletého (10) záručního období přenosná.
7. Jakákoli výměna nebo oprava materiálu DuPont™ Corian® musí být nejdříve písemně

schválena společností DuPont nebo jejími řádně jmenovanými zástupci a může být
provedena pouze náležitě schválenými průmyslovými partnery, kteří jsou součástí sítě
DuPont™ Corian® Quality Network, nebo Servisním střediskem.

8. Tato omezená desetiletá (10) instalační záruka DuPont™ Corian® se vztahuje pouze na:

A. Instalace provedené po 1. dubnu 1995 v Evropě, na Středním východě a v Africe;
B. Instalace, které nebyly přesunuty z původního místa montáže;
C. Instalace, které nebyly vystaveny jako modely v předváděcích místnostech;
D. Instalace zpracované/instalované průmyslovým partnerem DuPont™ Corian® nebo
Servisním střediskem DuPont™ Corian®;
E. Instalace, které jsou udržovány v souladu s instrukcemi pro používání a péči
popsanými v příručce Péče o materiály DuPont™ Corian® dodané při přijetí této
instalace a dostupné na adrese www.corian.com.

9. Pokud není společnost DuPont schopna opravit nebo vyměnit poškozený produkt,

na nějž se vztahuje tato záruka DuPont™ Corian®, musí během přiměřené doby poté,
co byla o defektu vyrozuměna, vrátit nakupujícímu peníze pouze za vlastní materiál
DuPont™ Corian® v souladu s omezeními uvedenými v bodě 4 pod podmínkou, že
zákazník předá poškozený materiál DuPont™ Corian® společnosti DuPont nebo jejím
autorizovaným zástupcům.

10. 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.

11. Kromě toho, co je popsáno zde, není možné společnost DuPont právně ani smluvně

napadnout za jakoukoliv ztrátu nebo přímé, následné nebo náhodné poškození
vyplývající z použití nebo neschopnosti použít povrchový materiál DuPont™ Corian® v
interiérových nebo dekorativních aplikacích.

12. Některé země předcházejí odvoláním a omezením v podmínkách záruky prostřednictvím

vymezení zákonných práv zákazníka, výše zmíněná omezení nebo výjimky se Vás tedy
nemusí týkat.

13. 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.

14. Tato desetiletá (10) omezená instalační záruka materiálu 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

15. Krycí zákon a jurisdikce: Tato desetiletá (10) omezená instalační záruka DuPont™

Corian® se řídí Švýcarským právem. Soudy švýcarského kantonu Ženeva mají exkluzivní
soudní pravomoci nad spory vyplývajícími z nebo v souvislosti s touto omezenou
zárukou, včetně otázek týkajících se interpretací nebo výkonu rozsudků.

Jedná se o zdvořilostní překlad originálního podkladu v angličtině. Upozorňujeme, že pouze původní verze
v angličtině má právní hodnotu a je platná, dokud nebude nahrazena.

Oválné Logo DuPont, DuPont™, Endless Evolution, logo Endless Evolution a Corian® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky nebo materiál
chráněný autorským právem E. I. DuPont de Nemours and Company nebo jejích dceřiných společností. Pouze DuPont vyrábí Corian®.

VYDÁNO V LEDNU 2016

1. Tato záruka se vztahuje výhradně na interiérové instalace dekorativního pevného

