GWARANCJA DUPONT™ CORIAN®
DuPont de Nemours International Sàrl, CH-1218 Le Grand Saconnex, Switzerland (zwana dalej„DuPont”),
zgodnie z ograniczeniami czasowymi opisanymi w punkcie 4, gwarantuje niniejszym, co następuje:
DuPont gwarantuje właścicielowi instalacji wewnętrznych (blatów i elementów dekoracyjnych) z materiału Corian® solid surface firmy DuPont™, że DuPont,
we własnym zakresie, wymieni lub naprawi instalację z materiału Corian® firmy DuPont™, zainstalowaną i wykonaną przez partnera Industrial Partner
należącego do Sieci Jakości Corian® DuPont™, jeśli produkt zawiedzie z powodu jakiejkolwiek swojej wady w ciągu pierwszych dziesięciu (10) lat od pierwotnej
daty instalacji Corian® firmy DuPont™. Niniejsza gwarancja nie dotyczy produktów wykonanych przez innych dostawców.

OGÓLNE WARUNKI OGRANICZONEJ DZIESIĘCIOLETNIEJ (10) GWARANCJI
ozdobnych) z materiału Corian® solid surface firmy DuPont™, które zostały
zainstalowane i wykonane przez partnera Industrial Partner należącego do Sieci Jakości
Corian® DuPont™, zgodnie z procedurą instalacyjną obowiązującą w czasie instalacji.
Wszystkie produkty Corian® solid surface firmy DuPont oprócz bezprzewodowych
urządzeń do ładowania są objęte 10-letnią gwarancją na produkt. Bezprzewodowe
urządzenia do ładowania są objęte wyłącznie 2-letnią gwarancją na produkt. W celu
uzyskania dodatkowych informacji: patrz oddzielne wytyczne gwarancyjne.

2. Niniejsza gwarancja nie pokrywa:

A. Wszelkich szkód spowodowanych przez nieodpowiednie lub nieadekwatne
użytkowanie, niewłaściwą dbałość lub konserwację; oraz
B. Wszelkich modyfikacji lub nieodpowiedniego użytkowania materiału Corian® firmy
DuPont™, tj. niekorzystanie z desek do krojenia; oraz
C. Instalacji i/lub eksploatacji niezgodnie ze specyfikacją materiałową, dotyczącą
aplikacji wewnętrznych, tj. użytkowanie w przestrzeni otwartej; oraz
D. Uszkodzeń fizycznych, chemicznych lub mechanicznych; oraz
E. Uszkodzeń powstałych w wyniku działania nadmiernego ciepła (np. ciepła
bezpośredniego), spowodowanych niekorzystaniem z podstawek na gorące naczynia
kuchenne lub uszkodzeń powstałych w wyniku rozprzestrzeniania się ciepła (np.płyty
grzewcze), wynikających z niezastosowania się do procedur instalacyjnych Corian® firmy
DuPont™; oraz
F. Nieodpowiedniego przygotowania lub utrzymywania miejsca instalacji; oraz
G. Form wykonanych na zamówienie, włączając termoformowane, takie jak brodziki
prysznicowe, wanny, zlewy i umywalki wykonane z Corian® firmy DuPont™ i
wymagających dodatkowego procesu produkcji nad arkuszem/kształtem Corian® firmy
DuPont™ wytworzonego przez DuPont; oraz
H. Problemów wynikających z nieprawidłowego wytwarzania i instalacji, takich jak
usterka połączeń, niewystarczające wsparcie konstrukcyjne, nieprawidłowe szczeliny
dylatacyjne; oraz
I. Różnic w kolorze i/lub wzorze w wyniku naprawy. Klientom zaleca się zachowanie
fragmentu Corian® stosowanego podczas instalacji na wypadek konieczności
przeprowadzenia prac naprawczych. Odcięty/-e fragment(y) jest/są zazwyczaj zostawiane
wraz z niniejszą broszurą dotyczącą użytkowania i konserwacji po zakończeniu
instalacji. Jak w przypadku większości materiałów kolejne partie mogą różnić się
kolorem i wzorem. Jeśli materiał klienta nie jest dostępny w celu przeprowadzenia prac
naprawczych, firma DuPont nie gwarantuje dokładnego dopasowania z wcześniejszym
materiałem i kwestie związane z dopasowaniem koloru nie będą objęte gwarancją; oraz
J. Siły wyższej (zdarzeń poza kontrolą człowieka); oraz
K. Jakiegokolwiek innego, nieodpowiedniego użycia materiału Corian® firmy DuPont™,
wyszczególnionego w broszurze „Wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji
materiału Corian®”.

3. W ramach ochrony gwarancyjnej DuPont wymieni pękniętą formę (zlew lub umywalkę)

tylko raz.

4. Odszkodowanie wynikające z ograniczonej, dziesięcioletniej (10) gwarancji instalacyjnej

DuPont™ Corian® obliczane jest wg następujących ram czasowych:
Lata 1-3 po instalacji włącznie, w ramach odpowiedzialności firmy DuPont: pokryte
zostanie 100% kosztów materiału i pracy.
Lata 4-6 po instalacji włącznie, w ramach odpowiedzialności firmy DuPont: pokryte
zostanie 75% kosztów materiału i 50% (kosztów) pracy.
Lata 7-9 po instalacji włącznie, w ramach odpowiedzialności firmy DuPont: pokryte
zostanie 50% kosztów materiału i 25% (kosztów) pracy.
Lata 10 po instalacji włącznie, w ramach odpowiedzialności firmy DuPont: pokryte
zostanie 25% kosztów materiału i 0% (kosztów) pracy.

5. Aby otrzymać zwrot kosztów w ramach Ograniczonej 10-letniej gwarancji instalacyjnej

DuPont™ Corian® należy wraz z reklamacją dostarczyć dowód zakupu w postaci faktury
(brak faktury za instalację oznacza brak zwrotu kosztów).

6. Niniejsza ograniczona gwarancja jest zbywalna w czasie dziesięcioletniego (10) okresu

gwarancyjnego.

7. Jakakolwiek wymiana lub naprawa materiału Corian® solid surface DuPont™ musi być

uprzednio autoryzowana na piśmie przez firmę DuPont lub należycie wyznaczonego
przez firmę DuPont przedstawiciela i może być przeprowadzona jedynie przez

autoryzowanego partnera Industrial Partner Sieci Jakości Corian® DuPont™ lub
Centrum Serwisowe.
8. Niniejsza ograniczona, dziesięcioletnia (10) gwarancja instalacyjna DuPont™ Corian®

dotyczy:
A. Instalacji przeprowadzonych po dniu 1 kwietnia 1995 r. w Europie, Afryce lub na
Bliskim Wschodzie; oraz
B. Instalacji, które nie były przemieszczane z miejsca oryginalnej instalacji; oraz
C. Instalacji, które nie były modelami wystawowymi; oraz
D. Instalacji wykonanych i zainstalowanych przez partnera Industrial Partner Sieci
Jakości Corian® DuPont™ lub Centrum Serwisowe Corian® DuPont™; oraz
E. Instalacji, które utrzymywane są zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użytkowania
i konserwacji, zawartymi w ulotce „Wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji
materiału Corian® DuPont™”, przekazywanej razem z akceptacją tej instalacji i dostępnej
na stronie www.corian.com.

9. W przypadku niemożności naprawienia lub wymiany, stosownie do sytuacji, produktu

obarczonego wadą, a podlegającego niniejszej gwarancji DuPont™ Corian®, DuPont w
rozsądnym czasie po otrzymaniu informacji o wadzie zwróci nabywcy koszty zakupu
materiału Corian® firmy DuPont™, zgodnie z ograniczeniami zawartymi w punkcie 4 i
pod warunkiem, że nabywca przekaże wybrakowany materiał Corian® firmy DuPont™
firmie DuPont lub wyznaczonemu przez nią przedstawicielowi.

10. Ograniczenia gwarancji:

Ani DuPont, ani żaden ze współpracujących z nim dostawców nie zapewnia
jakiejkolwiek innej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w stosunku do materiału Corian®
solid surface firmy DuPont™. Firma DuPont i współpracujący z nią dostawcy odrzucają
w szczególności jakiekolwiek dorozumiane gwarancje handlowe i zasadność użycia
materiału Corian® do jakiegokolwiek celu poza zastosowaniem we wnętrzach lub jako
powierzchni dekoracyjnej.

11. Z wyłączeniem przedstawionych tutaj, firma DuPont nie będzie odpowiedzialna

deliktowo, ani kontraktowo za żadną stratę lub bezpośrednie, wtórne lub przypadkowe
szkody wynikające z korzystania lub niezdolności do korzystania z Corian® solid surface
firmy DuPont™ jako materiału dekoracyjnego lub stosowanego we wnętrzach.

12. Niektóre kraje wykluczają oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności i

ograniczenia warunków gwarancji, które ograniczają ustawowe prawa konsumenta, więc
powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

13. Ograniczenia odpowiedzialności:

Poza zobowiązaniami wyszczególnionymi w tym oświadczeniu gwarancyjnym firma
DuPont™ Corian® nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek
bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe czy wynikowe szkody oparte na
kontraktowej, deliktowej, czy jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od
poinformowania bądź nie o możliwości powstania takich szkód.

14. Odszkodowanie wynikające z niniejszej dziesięcioletniej (10) Ograniczonej Gwarancji

Instalacyjnej Corian® jest największym zapewnieniem trwałej jakości. W razie
jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej gwarancji należy skontaktować się z firmą
DuPont w formie pisemnej, kierując korespondencję na adres:
Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Belgia
E-mail : bi-warranty@dupont.com

15. Prawo właściwe i jurysdykcja: Niniejsza ograniczona, dziesięcioletnia (10) gwarancja

instalacyjna DuPont™ Corian® podlega prawu szwajcarskiemu. Jakiekolwiek spory
wynikające lub pozostające w związku z niniejszą ograniczoną gwarancją, włącznie z
pytaniami dotyczącymi jej interpretacji lub wykonywania, podlegać będą wyłącznej
jurysdykcji sądów kantonu Genewa.

To jest grzecznościowe tłumaczenie oryginalnej dokumentacji przygotowanej w języku angielskim. Tylko
oryginalna wersja w języku angielskim ma wartość prawną i jest obowiązująca do czasu jej zastąpienia.

Owalne logo DuPont™, logo Corian®, Endless Evolution oraz the Endless Evolution są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub materiałami
chronionymi prawem autorskim E. I. du Pont de Nemours lub jej fili. Tylko firma DuPont jest producentem metariału Corian®.

WYDANO W STYCZNIU 2016 R.

1. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie instalacji wewnętrznych (blatów i elementów

