GARANTIA DE PRODUTO DUPONT™ CORIAN® CASUAL, SMART E DELIGHT
A DuPont de Nemours International Sàrl CH-1218 Le Grand Saconnex, Suíça (doravante designada por ‘DuPont’), garante por este meio o seguinte,
sujeito às limitações temporais descritas no ponto 4:
A DuPont garante ao proprietário da instalação original da bancada ou superfície DuPont™ Corian® Casual, Smart ou Delight que a DuPont, de acordo com
o seu próprio critério, substituirá ou reparará o seu produto DuPont™ Corian®, se o produto não cumprir o seu propósito devido a um defeito no produto
durante os primeiros dois (2) anos a contar da data de instalação original da DuPont™ Corian®. Esta garantia não abrange produtos que tenham sido fabricados
por outros fornecedores.

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA DE PRODUTO LIMITADA DE DOIS (2) ANOS
Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos interiores e decorativos de
superfícies sólidas DuPont™ Corian®.

2.

Esta garantia não cobre:
A. A instalação, apenas cobre o produto;
B. Danos causados por uma utilização, cuidado ou manutenção incorretos
ou inadequados, num contexto residencial ou comercial;
C. Qualquer modificação ou utilização indevida do material DuPont™ Corian®;
D. A instalação e/ou operação fora das especificações de ambiente interior do
material, ou seja, utilização no exterior;
E. Abuso físico, químico ou mecânico;
F. Danos por exposição a transmissão de calor excessivo;
G. Preparação ou manutenção inadequadas do local da instalação;
H. Problemas resultantes de diferenças de cor; e
I. Casos de força maior (acontecimentos fora do controlo humano);
J. Qualquer outra utilização indevida do material DuPont™ Corian®,
conforme descrito nas instruções de cuidados e utilização apresentadas na
brochura de cuidados a ter com a DuPont™ Corian®.

3.

Ao abrigo da garantia, a DuPont só substitui uma forma uma vez.

4.

Para receber cobertura ao abrigo da Garantia de Produto Limitada de 2 Anos
da DuPont™ Corian®, é necessário apresentar um comprovativo de compra
na forma de fatura juntamente com a reclamação. Sem fatura, não haverá
cobertura.

5.

Qualquer trabalho de substituição ou reparação da DuPont™ Corian® tem
de ser primeiro autorizado por escrito pela DuPont ou um representante
devidamente designado.

6.

Esta Garantia de Produto Limitada de 2 Anos da DuPont™ Corian® apenas
se aplica a:
A. Produtos comprados após 1 de julho de 2016, na Europa, Médio Oriente
e África;
B. Formas que não tenham sido deslocadas do local de instalação original;
C. Formas que não tenham sido modelos de exposição;
D. Formas que sejam mantidas de acordo com as instruções de cuidados e
utilização apresentadas na brochura de cuidados a ter com a DuPont™
Corian®, entregue na altura da aceitação da instalação e disponível em
www.corian.com

7.

Se a DuPont não puder reparar ou substituir, conforme aplicável, um
produto defeituoso coberto por esta garantia de produto da DuPont™
Corian®, a DuPont, dentro de um período razoável após a notificação
do defeito, reembolsará apenas o preço de compra do material DuPont™
Corian®, conforme as limitações no ponto 4, desde que o cliente entregue o
material DuPont™ Corian® à DuPont ou ao seu representante designado.

8.

Limitações da garantia:
Nem a DuPont nem qualquer dos seus fornecedores terceiros concedem
qualquer outra garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita,
a respeito da superfície sólida DuPont™ Corian®. A DuPont e os seus
fornecedores terceiros renunciam especificamente às garantias implícitas
de comerciabilidade e adequação a um determinado fim que não seja uma
utilização como superfície interior ou decorativa.

9.

Limitações de responsabilidade:
Com exceção das obrigações especificamente estipuladas nesta garantia, a
DuPont não será responsável, em caso algum, por quaisquer danos diretos,
indiretos, especiais, imprevistos ou consequentes, seja por obrigação
contratual, responsabilidade civil extracontratual ou qualquer outra doutrina,
independentemente de ter sido avisada da possibilidade de ocorrência desses
danos.

10.

Esta cobertura por Garantia de Produto Limitada de Dois (2) Anos para
produtos Corian® representa a sua máxima confiança numa qualidade
duradoura. Se tiver mais alguma dúvida em relação a esta garantia, queira
contactar a DuPont por escrito para:
DuPont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Bélgica
E-mail: bi-warranty@dupont.com

Regime jurídico aplicável:
Esta Garantia de Produto Limitada de 2 Anos da DuPont™ Corian® é regida pela
lei suíça. Os tribunais do cantão de Genebra, Suíça, dispõem de competência
exclusiva em relação a qualquer conflito decorrente ou em ligação com esta
garantia limitada, incluindo qualquer dúvida relativa à sua interpretação ou
execução.

O logótipo oval da DuPont, DuPont™, Endless Evolution, o logótipo da Endless Evolution e Corian® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais ou material sujeito a direitos de autor
da E. I. du Pont de Nemours and Company ou respetivas filiais. Apenas a DuPont produz Corian®.
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