Garancialevél

PVC Anyag
A Kopron SpA garantálja hogy:
a felhasznált anyagok megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, egyeznek a mellékelt technikai táblázatokon
szerepről adatokkal és folyamatosan ellenőrzi őket egy képesített személyzet a gyártás alatt; bizonyos
folyamatok állandó megfigyelés alatt vannak, hogy kizárjunk bármiféle lehetséges termék sérülést; a
szakembereink, utasítás szerint, minden szükséges óvintézkedést megtesznek. A Kopron SpA kötelezettsége,
e garancia szerint, csak javításra és cserére terjed ki az alább megadott értéken és időtartamon belül bármilyen
termékre, mely hibásnak vélhető a garancia időtartamán belül, megfelelő használat esetén. A garancia a
következő esetekre terjed ki: vízhatlanság megszűnése, túlzott fáradás, elégtelen önoltás, penész abnormális
jelenléte.

A garancia nem érvényes a következő esetekben:
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a Kopron SpA-n kívüli személy sérti meg az anyagot hanyagságból vagy nem megfelelő használatból kifolyólag;
az anyag veszélyes vegyszereknek, légköri szennyezettségnek, gázoknak vagy a légkörben található idegen
anyagoknak, agresszív vegyszereknek vagy tisztítószereknek van kitéve; az anyag természeti jelenségekből
kifolyólag sérül (földrengés, szél, vihar, hurrikán, homokvihar okozta dörzsölődés, kopás, stb.); munkahelyi
baleset vagy járművek ütközéséből fakadó rongálódás; bármiféle túlzott nyomás, robbanás, árvíz, tűz, lázadás,
felkelés, szociopolitikai felkelés, háborúk, sugárzás vagy radiokaktív bomlás. Továbbá a nem megfelelő vagy
hiányos csomagolásból adodó surlódás, lyukadás, szakadás, szállítás vagy nem megfelelő fel- és lerakodás,
túlzott nyújtás, előre nem látható körülményekből adódó sérülés.
A Kopron SpA elismeri, hogy a garancia a sérült alkatrészek javítására vagy cseréjére korlátozódik, az alábbi
táblázat szerint alkalmazott esetleges romlások nélkül. A Kopron SpA felelősséget vállal a berendezések, a
tőke, a közvetlen vagy közvetett károk, vagy a fő károk miatt keletkezett nyereségveszteségért.
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Any complaint must be submitted in writing by official letter with return receipt to Kopron SpA's headquarters no
later than 30 days from the date of discovery of the defect. Upon receipt of the communication, Kopron SpA
reserves the right to inspect the fabric structures in order to assess any responsibilities and suggest the
measures to be taken to restore. If the possibility of inspection is denied, the warranty for the defect reported will
not be operational. For any legal dispute, the only competent court will be that of Milan
(Italy).
Minden panaszt írásban kell benyújtani a Kopron SpA központjának a számlával együtt, legkésőbb a hiba
felfedezésétől számított 30 napon belül. A hiányzó vagy késleltetett értesítés a garancia érvénytelenségének
tekintendő, amelynek nincs joghatása a talált hibára. A közlemény kézhezvételét követően a Kopron SpA
fenntartja a jogot, hogy megvizsgálja a szövetszerkezeteket, hogy felmérje a felelősséget és javasolja a
helyreállításhoz szükséges intézkedéseket. Ha az ellenőrzés lehetőségét megtagadják, a bejelentett hiba
garancia nem érvényesíthető. Minden jogvitában az egyetlen illetékes bíróság a milánói bíróság.

