DuPont TYVEK
TM

®

ZÁRUKA 10 ROKOV

Na základe nasledujúcich podmienok spoločnosť DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
(ďalej iba “DuPont”) poskytuje obmedzenú 10ročnú záruku na difúzne membrány DuPont™
Tyvek® (ďalej iba “produkt”).
1. Výrobcom garantované vlastnosti produktu a jeho inštalácie
Spoločnosť DuPont garantuje, že jej produkty budú vyhovovať:
výrobným špecifikáciám DuPont a budú v súlade s technickým
listom produktu platným v dobe predaja výrobku.
V rámci záručnej doby sa môžu vlastnosti uvedené v liste
technických špecifikácii zmeniť iba v rozsahu, v ktorom stále
umožňujú riadne fungovanie difúzne otvorenej membrány ako
izolačnej vrstvy. Riadne fungovanie difúzne otvorenej izolačnej
vrstvy je zaručené pri zachovaní vode odolnosti (trieda W1) a
priepustnosť vodnej pary (sd) je dostatočne vysoká, aby umožnila
difúziu vodnýchpár.
Produkt musí byť inštalovaný presne podľa pokynov k inštalácii
spoločnosti DuPont platných ku dňu inštalácie.
2. Dĺžka záruky
Spoločnosť DuPont poskytuje 10ročnú záruku v prípade, že
nebola stanovená kratšia záručná doba, a to odo dňa trvalej
inštalácie.
3. Obmedzenie

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na škody alebo vadu
výrobku pokiaľ:
a. Takéto poškodenie alebo vada výrobku je spôsobené
prírodnými udalosťami, vrátane napríklad ohňa, povodní,
zasiahnutia bleskom, hurikánov, veterných búrok,
zemetrasenia a cyklónov; alebo
b. Takéto poškodenie alebo vada výrobku je spôsobená fyzickým
vniknutím, vandalizmom, poškodením alebo útoku zo strany
tretích osôb a cudzích predmetov alebo látok, vrátane
živočíchov alebo rastlín; alebo
c. Takéto poškodenie alebo vada výrobku je dôsledkom úplnej
alebo čiastočne skrytej alebo zjavnej vady konštrukcie štruktúry
alebo súčasti štruktúry (napr. okna alebo dverí); alebo
d. Takéto poškodenie alebo vada výrobku je dôsledkom úplnej
alebo čiastočne skrytej alebo zjavnej vady inštalácie alebo
výberu materiálov alebo súčasti štruktúry.
4. Rozsah záruky

b. Že spoločnosti DuPont nemôžu byť poskytnuté podporné
dokumenty, napr. faktúra dokladajúca dátum nákupu alebo
dátum inštalácie produktu alebo sprievodný list s údajmi CE,
ktorý obsahuje dátum výroby.

Výhradné a jediné možné nápravné opatrenie pre uplatnenie
akéhokoľvek nároku na reklamáciu je výmena produktu, ktorý
spôsobil takýto nárok(y). Spoločnosť DuPont nenesie v žiadnom
prípade za uplatnenú záruku väčšiu zodpovednosť ako je výška
uhradenej čiastky za takýto produkt. Spoločnosť DuPont nenesie v
žiadnom prípade zodpovednosť za zvláštne, nepriame, náhodné,
následné alebo iné podobné škody (vrátane napríklad odškodného
za stratu zisku, prerušenie podnikania alebo iných strát), či už je
alebo nie je táto škoda spôsobená dôsledkom nedbalosti
spoločnosti DuPont, a to i v prípade, že spoločnosť DuPont bola
upozornená na možnosť vzniku takých škôd.

c. Produkt nebol inštalovaný presne podľa pokynov k inštalácii
spoločnosti DuPont platných ku dni inštalácie.

Spoločnosť DuPont neposkytuje žiadne výslovné ani odvodené
záruky nad rámec vyššie uvedeného.

d. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na vady, ktoré sa
vyskytnú behom 10 (desiatich) rokov od dátumu trvalej
inštalácie a ďalej iba v prípade, že je o nich spoločnosť DuPont
informovaná písomne do tridsiatich (30) dní potom, čo sa
okolnost vedúce ku vzniku nároku buď objavia, alebo sú
objavené po poskytovaní primeranej starostlivosti zo strany
zákazníka, jeho dodávateľov, subdodávateľov a/alebo
distribútorov. Pokiaľ strana vznášajúca nárok neoznámi svoj
nárok spoločnosti DuPont v tejto lehote, potom je spoločnosť
DuPont automaticky zbavená všetkej zodpovednosti a/alebo
záväzkov v rámci tejto obmedzenej záruky.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. apríla 2011

Táto obmedzená záruka je od počiatku neplatná a bez ďalšej
platnosti a účinnosti v prípade:
a. Spoločnosti

DuPont alebo jej distribútorom nie je umožnená
prehliadka inštalácie produktov v súvislosti s nárokom
uplatneným v rámci tejto obmedzenej záruky;

Táto obmedzená záruka nahradzuje všetky iné záruky, či výslovné alebo implicitné, vrátane napríklad akejkoľvek záruky predajnosti alebo vhodnosti ku konkrétnemu účelu. Bez ohľadu
na vyššie uvedené nenesie spoločnosť DuPont žiadnu zodpovednosť za nároky vyplývajúce z vlastnej nedbalosti alebo z nedbalosti dodávateľov, , subdodávateľov alebo iných tretích
strán. Tento dokument nahradzuje všetku predchádzajúcu komunikáciu v akejkoľvek forme týkajúcej sa záruk na difúzne otvorenej izolačnej vrstvy DuPont™ Tyvek®. Slovenský preklad
je len informatívneho charakteru. V prípade akýchkoľvek nejasnosti je vždy platný len originál v anglickom jazyku.

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue Général Patton
L-2984 Luxembourg
Tél. : +352 36 66 58 85
Fax : +352 36 66 50 21
E-mail : tyvek.info@lux.dupont.com
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DuPont AIRGUARD
TM

®

ZÁRUKA 10 ROKOV

Na základe nasledujúcich podmienok spoločnosť DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
(ďalej iba “DuPont”) poskytuje obmedzenú 10ročnú záruku na parozábrany DuPont™ AirGuard®
(ďalej iba “produkt”).
1. Výrobcom garantované vlastnosti produktu a jeho inštalácie
Spoločnosť DuPont garantuje, že jej produkty budú vyhovovať:
výrobným špecifikáciám DuPont a budú v súlade s technickým
listom produktu platným v dobe predaja výrobku.
V rámci záručnej doby sa môžu vlastnosti uvedené v liste
technických špecifikácii zmeniť iba v rozsahu, v ktorom stále
umožňujú riadne fungovanie fólie ako parotesnej vrstvy. Riadne
fungovanie parozábrany je zaistené pri zachovaní vzduchotesnosti
a priepustnosti vodnej pary (sd) do 50% pôvodnej hodnoty.
Produkt musí byť inštalovaný presne podľa pokynov k inštalácii
spoločnosti DuPont platných ku dňu inštalácie.
2. Dĺžka záruky
Spoločnosť DuPont poskytuje 10ročnú záruku v prípade, že
nebola stanovená kratšia záručná doba, a to odo dňa trvalej
inštalácie.
3. Obmedzenie
Táto obmedzená záruka je od počiatku neplatná a bez ďalšej
platnosti a účinnosti v prípade:
a. Spoločnosti

DuPont alebo jej distribútorom nie je umožnená
prehliadka inštalácie produktov v súvislosti s nárokom
uplatneným v rámci tejto obmedzenej záruky;
b. Že spoločnosti DuPont nemôžu byť poskytnuté podporné
dokumenty, napr. faktúra dokladajúca dátum nákupu alebo
dátum inštalácie produktu alebo sprievodný list s údajmi CE,
ktorý obsahuje dátum výroby.
c. Produkt nebol inštalovaný presne podľa pokynov k inštalácii
spoločnosti DuPont platných ku dni inštalácie.
d. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na vady, ktoré sa
vyskytnú behom 10 (desiatich) rokov od dátumu trvalej
inštalácie a ďalej iba v prípade, že je o nich spoločnosť DuPont
informovaná písomne do tridsiatich (30) dní potom, čo sa
okolnosti vedúce ku vzniku nároku buď objavia, alebo sú
objavené po poskytovaní primeranej starostlivosti zo strany
zákazníka, jeho dodávateľov, subdodávateľov a/alebo
distribútorov. Pokiaľ strana vznášajúca nárok neoznámi svoj
nárok spoločnosti DuPont v tejto lehote, potom je spoločnosť
DuPont automaticky zbavená všetkej zodpovednosti a/alebo
záväzkov v rámci tejto obmedzenej záruky.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na škody alebo vadu
výrobku pokiaľ:
a. Takéto poškodenie alebo vada výrobku je spôsobené
prírodnými udalosťami, vrátane napríklad ohňa, povodní,
zasiahnutia bleskom, hurikánov, veterných búrok,
zemetrasenia a cyklónov; alebo
b. Takéto poškodenie alebo vada výrobku je spôsobená
fyzickým vniknutím, vandalizmom, poškodením alebo útoku
zo strany tretích osôb a cudzích predmetov alebo látok, vrátane
živočíchov alebo rastlín; alebo
c. Takéto poškodenie alebo vada výrobku je dôsledkom úplnej
alebo čiastočne skrytej alebo zjavnej vady konštrukcie
štruktúry alebo súčasti štruktúry (napr. okna alebo dverí);
alebo
d. Takéto poškodenie alebo vada výrobku je dôsledkom úplnej
alebo čiastočne skrytej alebo zjavnej vady inštalácie alebo
výberu materiálov alebo súčasti štruktúry.
4. Rozsah záruky
Výhradné a jediné možné nápravné opatrenie pre uplatnenie
akéhokoľvek nároku na reklamáciu je výmena produktu, ktorý
spôsobil takýto nárok(y). Spoločnosť DuPont nenesie v žiadnom
prípade za uplatnenú záruku väčšiu zodpovednosť ako je výška
uhradenej čiastky za takýto produkt. Spoločnosť DuPont nenesie
v žiadnom prípade zodpovednosť za zvláštne, nepriame,
náhodné, následné alebo iné podobné škody (vrátane napríklad
odškodného za stratu zisku, prerušenie podnikania alebo iných
strát), či už je alebo nie je táto škoda spôsobená dôsledkom
nedbalosti spoločnosti DuPont, a to i v
prípade, že spoločnosť DuPont bola upozornená na možnosť
vzniku takých škôd.
Spoločnosť DuPont neposkytuje žiadne výslovné ani odvodené
záruky nad rámec vyššie uvedeného.
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. apríla 2011

Táto obmedzená záruka nahradzuje všetky iné záruky, či výslovné alebo implicitné, vrátane napríklad akejkoľvek záruky predajnosti alebo vhodnosti ku konkrétnemu účelu. Bez ohľadu
na vyššie uvedené nenesie spoločnosť DuPont žiadnu zodpovednosť za nároky vyplývajúce z vlastnej nedbalosti alebo z nedbalosti dodávateľov, subdodávateľov alebo iných tretích
strán. Tento dokument nahradzuje všetku predchádzajúcu komunikáciu v akejkoľvek forme týkajúcej sa záruk na vzducho- & parozábrany DuPont™ AirGuard®. Slovenský preklad je len
informatívneho charakteru. V prípade akýchkoľvek nejasnosti je vždy platný len originál v anglickom jazyku.
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