
DUPONT™ CORIAN® GARANTİSİ

ON (10) YILLIK SINIRLI UYGULAMA GARANTİSİ GENEL ŞARTLARI
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1. Bu garanti yalnızca Quality Network üyesi bir İmalatçı tarafından ve uygulama anında 
yürürlükte olan montaj prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş DuPont™ Corian® 
masif yüzey malzemesi iç dekorasyon uygulamaları için geçerlidir. Kablosuz şarj cihazları 
hariç tüm DuPont Corian® Solid Surface ürünleri 10 yıl ürün garantisine sahiptir. 
Kablosuz şarj cihazları yalnızca 2 yıl ürün garantisine sahiptir. Daha fazla bilgi için farklı 
garanti koşullarına bakınız.

2. Bu garanti aşağıdakileri kapsamaz:
A. Konutsal ya da ticari ortamda yanlış ya da yetersiz kullanım, bakım ya da onarımdan 
kaynaklanan hasar.
B. DuPont™ Corian® malzemede değişiklikler yapılması ya da hatalı kullanım, örneğin; 
kesme tahtalarının kullanılmaması.
C. Malzemenin iç mekan şartnamesinin dışına çıkan uygulama ve/veya işletim, örneğin; 
dış mekan uygulamaları.
D. Fiziksel, kimyasal ya da mekanik kötü kullanım.
E. Sıcaktan koruyucu altlıkların kullanılmamasına bağlı olarak aşırı ısıya (doğrudan ısı) 
maruz kalma sebebiyle oluşan hasar ya da ısı aktarımına (ocaklardan kaynaklanan) bağlı 
olarak ve DuPont™ Corian® montaj prosedürüne uyulmamasından kaynaklanan hasar.
F. Montaj alanının yanlış hazırlanması ya da alan bakımının yanlış olması.
G. Duş teknesi, küvet, lavabo ve klozet gibi ısıyla şekillendirilenler dahil olmak üzere 
DuPont™ Corian® ile yapılmış ve DuPont tarafından üretildiği biçimde bir kaplama/şekil 
üzerinde ek bir üretim sürecinden kaynaklanan özel yapım şekiller.
H. Arızalı eklem, yetersiz yapısal destek ve hatalı genleşme boşluğu gibi hatalı üretim ve 
uygulamadan kaynaklanan sorunlar.
I. Renk değişimleri ve/veya onarım sırasında oluşan işaretler. Olası bir onarım işinde 
gerekmesi ihtimaline karşı, müşterilerin uygulama sırasında kullanılan Corian® parçasını 
saklamaları önerilir. Uygulama tamamladığında kesip çıkarılan parçalar genellikle Caring 
for DuPont™ Corian® broşürüyle birlikte bırakılır. Birçok malzemede olduğu gibi, 
üretim serileri arasında renk ve tasarım farklılıkları oluşabilir. Müşteri malzemesi onarım 
işi için mevcut değilse, DuPont, önceki malzemeyle birebir uyum garanti edemez ve renk 
uyumunu düzeltmeye dayalı bu gibi sorunlar garanti kapsamına girmez.
J. Doğal Afetler (insan kontrolü dışındaki olaylar).
K. Caring for DuPont™ Corian® kılavuzunda belirtilen şekilde DuPont™ Corian®’ın 
diğer yanlış kullanımları.

3. Garanti kapsamında, DuPont çatlamış şekli yalnızca bir kez değiştirir.

4. DuPont™ Corian® on (10) yıllık sınırlı garantisi aşağıda belirlenmiş kullanım süresi 
şartlarına tabidir:
Yıl 1-3 Montaj tarihinden itibaren, bu yıllar dahil olmak üzere, DuPont’un sorumlu 
olması halinde: Malzemenin ve işçiliğin (maliyet üzerinden) %100’ü karşılanacaktır.
Yıl 4-6 Montaj tarihinden itibaren, bu yıllar dahil olmak üzere, DuPont’un 
sorumlu olması halinde: Malzemenin %75’i ve işçiliğin (maliyet üzerinden) %50’si 
karşılanacaktır.
Yıl 7-9 Montaj tarihinden itibaren, bu yıllar dahil olmak üzere, DuPont’un 
sorumlu olması halinde: Malzemenin %50’si ve işçiliğin (maliyet üzerinden) %25’i 
karşılanacaktır.
Yıl 10 Montaj tarihinden itibaren bu yıl dahil olmak üzere, DuPont’un sorumlu olması 
halinde: Malzemenin %25’i ve işçiliğin (maliyet üzerinden) %0’ı karşılanacaktır.

5. DuPont™ Corian® 10 Yıllık Sınırlı Uygulama Garantisi kapsamında herhangi bir garanti 
karşılaması alabilmek için fatura türünden bir satın alma ispatının taleple birlikte 
sunulması gerekmektedir. (montaj faturası olmaksızın karşılama yapılamaz).

6. Bu sınırlı garanti on (10) yıllık garanti süresince devredilebilir niteliktedir.

7. Herhangi bir DuPont™ Corian® değiştirme ya da onarım işlemi öncelikle DuPont ya da 
DuPont tarafından resmen yetkili kılınmış temsilci tarafından yazılı olarak onaylanmalı 
ve resmen yetkilendirilmiş DuPont™ Corian® Quality Network üyesi bir imalatçı veya 
Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.

8. Bu DuPont™ Corian® 10 Yıl Sınırlı Uygulama garantisi yalnızca aşağıdaki şartları haiz 
uygulamalar için geçerlidir.
A. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 1 Nisan 1995’ten sonra yapılan uygulamalar;
B. İlk uygulama alanlarından hareket ettirilmemiş uygulamalar;
C. Teşhir modeli olmayan uygulamalar
D. DuPont™ Corian® İmalatçıları veya Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmiş 
uygulamalar;

E. Söz konusu uygulamanın kabulünü müteakip verilen ve bu garanti kurallarına 
iliştirilmiş olan Caring for DuPont™ Corian® kılavuzunda yer alan bakım ve kullanım 
talimatlarına göre bakımı ve kullanımı gerçekleştirilmiş uygulamalar.

9. DuPont’un bu DuPont™ Corian® garantisi kapsamına giren hatalı bir ürünü, duruma 
göre onarmasının ya da değiştirmesinin mümkün olmaması halinde, madde 4’te yer alan 
sınırlamalar dahilinde ve müşterinin DuPont™ Corian® malzemesini DuPont’a ya da 
resmen yetkili kılınmış temsilcisine teslim etmesi koşuluyla, DuPont, hatanın kendisine 
bildirilmesini müteakip makul bir süre içinde, yalnızca DuPont™ Corian® malzemenin 
satın alma bedelini iade edecektir.

10. Garanti sınırlamaları:
Gerek DuPont ve gerekse onun üçüncü şahıs tedarikçileri DuPont™ Corian® masif 
yüzeylere yönelik olarak, açık ya da zımni başka tür hiçbir garanti vermez. DuPont ve 
onun üçüncü şahıs tedarikçileri özellikle, iç mekan ya da dekoratif yüzey kullanımları 
dışında başka herhangi bir amaca yönelik olarak zımni ticarete uygunluk ya da 
kullanılabilirlik garantilerini reddeder.

11. Burada yer alan haller müstesna olmak üzere, DuPont™ Corian® masif 
yüzeylerin iç mekan ya da dekoratif yüzey uygulamalarında kullanımından ya da 
kullanılamamasından kaynaklanan hiçbir zarar ya da doğrudan, dolaylı ya da arızi olarak 
ortaya çıkan hasarlardan, ne haksız fiil ne de akdi sorumluluk hükümleri uyarınca, 
sorumlu tutulamaz.

12. Bazı ülkeler garanti şartlarındaki sınırlama ve müstesna tutma hallerinin tüketicinin 
yasalarla saptanmış haklarını sınırlandırmalarına engel olmaktadır. Bu sebeple yukarıdaki 
sınırlama ya da müstesna tutma halleri sizin için geçerli olmayabilir.

13. Sorumluluk sınırlamaları:
Bu garanti beyanında açıkça belirtilen yükümlülükler haricinde, DuPont™ Corian®, 
hiçbir durumda, doğrudan, dolaylı, özel, arızi ya da müspet herhangi bir hasardan, 
talebin sözleşme, haksız fiil ya da başka bir yasal dayanaktan kaynaklaması ve bu tür 
hasarların oluşabileceği ihtimali konusunda bilgilendirme yapılmış olup olmamasına 
bakılmaksızın, sorumlu tutulamaz.

14. Corian® için sunulan bu On (10) Yıllık Sınırlı Uygulama Garantisi uzun ömürlü kalite 
konusunda sizin en önemli güvencenizdir. Bu garanti ile ilgili diğer sorularınız için 
aşağıdaki adrese yazarak DuPont’la temasa geçiniz:

Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre

Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen

Belgium
e-mail: bi-warranty@dupont.com

15. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: Bu DuPont™ Corian® 10 yıllık Sınırlı 
Uygulama Garantisi İsviçre kanunlarına tabidir. Bu sınırlı garantiden ya da onunla 
ilişkili olarak doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın, yorumlanmasına ya da 
uygulanmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, çözümünde İsviçre - Cenevre 
kantonu mahkemeleri münhasıran yargılama yetkisine sahiptir.

İngilizce olarak hazırlanan orijinal dokümanın çevirisidir. Unutmayınız ki yalnızca orijinal sürümü yasal 
değer taşımaktadır ve güncellenene kadar geçerlidir.

Du Pont de Nemours International SA, CH-1218 Le Grand Saconnex, Switzerland (bundan sonra ‘DuPont’ olarak anılacak) madde 4’te açıklanan 
zaman sınırlamalarına bağlı olmak suretiyle aşağıdakileri garanti eder:

DuPont, orijinal DuPont™ Corian® masif yüzey iç mekan tezgah ya da dekoratif uygulamasının sahibi olan size garanti eder ki; DuPont™ Corian® Quality 
Network üyesi bir İmalatçı tarafından imal edilmiş ve monte edilmiş DuPont™ Corian® uygulamanızın, uygulamanın tamamlanmasının esas tarihini müteakip 
ilk on (10) yıl içinde herhangi bir ürün hatası sebebiyle bozulması halinde, DuPont, kendi seçimine bağlı olarak, değiştirecek ya da onaracaktır. Bu garanti 
diğer tedarikçiler tarafından üretilen ürünleri kapsamaz.

DuPont Oval logosu, DuPont™, Endless Evolution, the Endless Evolution logosu ve Corian® E. I. du Pont de Nemours ve Şirketin veya bağlı kuruluşların
tescilli ticari markaları, ticari markaları veya telif hakkıyla korunan materyalidir. Yalnızca DuPont Corian® üretir.


