TREX® SINIRLI GARANTISI

Trex Company Inc (bundan sonra "Trex" olarak anılacaktır), asıl satın
alıcıya ("Alıcı") aşağıda yer alan tümcede belirlenen süre boyunca
olağan kullanım ve hizmet koşullarında Trex® ürünlerinin işçilik ve
malzeme konusunda kusursuz olacağını ve parçalanmayacağını,
yongalanmayacağını, çürümeyeceğini ve böcek ya da mantar
çürümesinden yapısal bozulmaya uğrmayacağını garanti eder. Bu
garanti, konut uygulamalarında asıl satın alım tarihinden başlayarak
yirmi beş (25) yıl, ticari uygulamalarda on (10) yıl geçerli olacaktır.
Garanti süresi içinde bir kusur olursa, yetkili bir Trex temsilcisinin
doğrulamasıyla "Alıcı", Trex'i bilgilendirecek, Trex'in sorumluluğu,
kendi seçeneğine bağlı olarak ya kusurlu parçayı değiştirmek ya da
"Alıcı"nın (ilk döşeme masrafları dışında) kusurlu parça için ödemiş
olduğu fiyatı geri vermek olacaktır.
Yukarıda belirtilenlerin dışında; a) Trex® DeckLighting™
ürününe ilişkin LED ışıkları ve yerleştirme garanti süresi yedi
(7) yıl, her bir durumda Trex transformatörünün kullanılması
koşuluyla ışık kısıcı, zamanlayıcı ve transformatör garanti süresi
üç (3) yıldır, diğer donatılar ve parçalar için garanti verilmez, b)
Trex® Surroundings® kapısı donanımına ilişkin (kapı çerçevesi,
menteşe ve vidalar) için garanti süresi beş (5) yıldır, c) "Trex
Dekoratif Trabzan Korkulukları"na ilişkin boya cilasını kapsayan
garanti süresi, on (10) yıl olacak ve aşağıdaki şekilde belirli
oranda bölünecektir: İlk beş (5) yılda % 100 değiştirme; sonraki
beş (5) yılda % 50 değiştirme, d) bu garanti, (her birisi için ayrı
garantinin olduğu) Trex® Contour™ bahçe döşemeleri, Trex
Elevations® çelik döşeme çerçevesi, Trex Reveal® alüminyum
korkuluk ve TrexTrim™ için geçerli değildir.
Bu garantinin amacı açısından, "konut uygulaması" ile "Ürün"ün özel
bir konuta döşenmesi, "ticari uygulama" ile "Ürün"ün özel konut
uygulaması dışında bir yere döşenmesi anlaşılacaktır.
BU GARANTİ, KUSURLU TREX MALZEMELERİNİN
ÇIKARILMASINI
KAPSAMAZ VE TREX
KUSURLU
MALZEMENİN ÇIKARILMASI YA DA YENİ MALZEMENİN
DÖŞENMESİNE İLİŞKİN İŞÇİLİK VE GÖNDERİM MASRAFLARI
DA İÇİNDE OLMAK ÜZERE ORTAYA ÇIKAN MASRAFLARDAN
SORUMLU DEĞİLDİR.
Konut uygulamasına ilişkin olarak bu garanti, "Alıcı"nın satın aldığı tarihten
başlayarak beş (5) yıl içinde Trex ürünlerinin başlangıçta döşenmiş olduğu
konutu satın alan birisine bir (1) kez devredilebilir. Ticari uygulamaya ilişkin
olarak bu garanti, Trex ürünlerinin başlangıçta döşenmiş olduğu mülkün
sonraki alıcılarına serbestçe devredilebilir.

Bu sınırlı garanti altında bir istekte bulunmak için "Alıcı" ya da ürünü
devralan kişi, savlanan kusurun bir tanımını ve satın alma kanıtını yukarıda
belirtilen garanti süresi içinde aşağıda belirtilen adrese gönderecektir:
Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605
Trex, aşağıda sayılan hiç bir durumda açık ya da örtülü garanti vermez ve
bu durumlarda sorumlu değildir: 1) Trex ürünlerinin yanlış döşenmesi ve
/ ya da uygun olmayan aralık bırakma içinde olmak üzere ancak bununla
sınırlı kalmaksızın, Trex'in döşeme yöntemlerine uymama durumu; 2)
Trex ürünlerini olağan kullanım ve hizmet koşullarının ötesinde ya da
Trex'in kuralları ve yerel yapı tüzüklerince salık verilmeyen uygulamalarda
kullanma; 3) Trex ürünlerinin döşenmiş olduğu yerin ya da destekleyen
yapının hareketi, biçiminin bozulması, çökmesi ya da yerleşmesi; 4) Doğal
yıkımlar (sel, kasırga, deprem, yıldırım vb.), çevre koşulları (hava kirliliği,
küf, pas vb.), yabancı maddelerden lekelenme (kir, makine yağı, yağ vb.)
ya da olağan hava koşullarından (güneş ışığında kalma, renkli yüzeylerin
zamanla solmasına, beyazlamasına, kir ve leke birikmesine yol açan hava
ve çevre koşulları olarak tanımlanır) bozulma; 5) Trex ürünlerinin renginde
çeşitlemeler ve değişiklikler; 6) "Alıcı"nın, devralan kişinin ya da üçüncü
kişilerin Trex ürünlerini yanlış ele alması, saklaması, kötü kullanması ya da
boşlaması; 7) sıradan aşınma ve yıpranma.
Trex, bu garantinin dışında Trex ürünlerinin kullanışlılığı ya da niteliği
konusunda söylenen ve verilen sözlerle bağlı değildir ve hiç kimse ya da
kişilik bu tür sözler konusunda yetkili değildir. Bu garanti Trex ve "Alıcı"
tarafından imzalanan bir belge dışında değiştirilemez ve düzeltilemez.
HİÇBİR DURUMDA TREX ÖZEL, RASTLANTISAL YA DA
SONUÇSAL ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLAR (İHMAL VE
İHMALSİZ YÜKÜMLÜLÜK İÇİNDE ANCAK BUNLARLA SINIRLI
KALMAKSIZIN) SÖZLEŞME YA DA HAKSIZLIK DAVASI OLARAK
VEYA BAŞKA YOLLARDAN ARANMASINA BAKILMAKSIZIN
SORUMLU TUTULAMAZ VE TREX’İN KUSURLU ÜRÜNLERLE
İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR DURUMDA, YUKARIDA
BELİRTİLDİĞİ GİBİ, BU ÜRÜNLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA
SATIN ALIM FİYATININ GERİ VERİLMESİNİ GEÇMEYECEKTİR.
Bazı ülkelerde rastlantısal ya da sonuçsal zararlar sınırlanamaz veya
kapsam dışında bırakılamaz, bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar ya da
kapsam dışında bırakmalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti
size belli yasal haklar vermektedir ve ülkeden ülkeye değişen başka
haklarınız da olabilir. Tüketicilerin tüketici ürünlerinin satışı ile ilgili
geçerli ulusal yasalar gereği yasal hakları vardır. Bu garanti bu hakları
etkilemez.
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