TREX® GARANTI

Trex Company, Inc. (heretter kalt «Trex») gir den opprinnelige kjøperen

Trex Company, Inc.

(«kjøperen»), i den tidsperioden som er gitt i den påfølgende setningen,
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garanti om at Trex produkter er uten feil i materialer og utførelse, og at
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de ikke vil dele seg, flise seg opp, råtne eller bli påført strukturelle skader

Winchester, VA 22603-8605, USA

®

fra termitter og soppangrep under normale bruks- og driftsforhold.
Tidsperioden til en slik garanti skal være tjuefem (25) år fra det
opprinnelige kjøpet for anvendelse tilknyttet bolig, og ti (10) år fra det
opprinnelige kjøpet for kommersiell anvendelse. Hvis det oppstår en
feil i løpet av garantiperioden, skal kjøperen melde fra skriftlig til Trex,
og når feilen er bekreftet av en godkjent Trex representant, skal Trex’
eneste ansvar være, etter eget forgodtbefinnende, å erstatte det defekte
elementet eller refundere den delen av kjøpsprisen som kjøperen har
betalt for slikt defekt element (dette omfatter ikke kostnadene for den
opprinnelige installasjonen).

Trex gir ingen garanti mot, og er ikke ansvarlig for, og ingen underforstått
garanti skal ansees å dekke, eventuelt forhold som skyldes følgende:
(1) feilaktig installasjon av Trex produkter og/eller unnlatelse av å
følge Trex’ retningslinjer for installasjon, inkludert, men ikke begrenset
til, uriktige mellomrom; (2) bruk av Trex produkter på annen måte
enn under normale bruks- og driftsforhold, eller til anvendelser som
ikke anbefales i retningslinjene til Trex og lokale bygningsforskrifter;
(3) bevegelse eller forskyvning av bakken, jordras eller setning av
bakken eller støttekonstruksjonen Trex-produktene er installert på;
(4) eventuell naturkatastrofe (som oversvømmelse, orkan, jordskjelv,

Til tross for det foregående, (a), er garantiperioden for LED-lamper

lyn, osv.), miljømessige forhold (som luftforurensning, mugg, jordslag,

og -holdere for Trex® Deck Lighting™ sju (7) år, garantiperioden for

osv.), flekker fra fremmedstoffer (som jord, fett, olje, osv.), eller normal

LED-lamper og -holdere for Trex Landscape Lighting™ er fem (5) år

slitasje fra vær og vind (definert som utsettelse for sol, vær og luft, som

og garantiperioden for dimmeren, tidtakeren og transformatoren

vil få enhver farget overflate til å falmes gradvis, bli påført kritt- eller

er tre (3) år i hvert tilfelle, forutsatt at det blir brukt en Trex

skittbelegg eller flekker); (5) variasjoner eller endringer i fargen til Trex-

transformator (ingen form for garanti på noen komponenter hvis en

produkter; (6) feilaktig håndtering, lagring, misbruk eller vanskjøtsel av

Trex transformator ikke blir brukt), og ingen garanti på eventuelle

Trex produkter fra kjøperens, overtakerens eller tredjeparts side; eller

andre deler eller tilbehør; (b) når det gjelder beslagene til Trex

(7) vanlig bruksslitasje.

®

Surroundings -porten (portens ramme, hengsler og skruer), er
®

garantiperioden fem (5) år; (c) når det gjelder Trex pyntesprosser
er garantiperioden som dekker malingsbelegget, ti (10) år, og skal
erstattes proporsjonalt på følgende måte: 100 % erstatning i de
første fem (5) årene, og 50 % erstatning i de neste fem (5) årene,
og (d) denne garantien gjelder ikke for terrassegulvrammen i stål
av typen Trex Elevations®, aluminiumsrekkverket Trex Reveal® og
TrexTrim™ (som begge har egne garantier).
I denne garantien skal en «boliganvendelse» vise til en installasjon av
produktet på én enkelt bolig, og en «kommersiell anvendelse» vise til alle
andre installasjoner av produktet enn på en enkeltbolig.
DENNE GARANTIEN SKAL IKKE DEKKE, OG TREX SKAL IKKE VÆRE
ANSVARLIG FOR KOSTNADER OG UTGIFTER SOM PÅLØPER, NÅR
DET GJELDER FJERNING AV DEFEKTE TREX PRODUKTER ELLER
INSTALLASJON AV ERSTATTEDE MATERIALER, INKLUDERT, MEN
IKKE BEGRENSET TIL, ARBEIDS- OG FRAKTUTGIFTER.
Når det gjelder en boliganvendelse kan denne garantien overføres én (1)
gang til en ny kjøper av eiendommen der Trex produktene opprinnelig
ble installert, innenfor femårsperioden (5 år) fra og med den datoen da
kjøperen opprinnelig kjøpte produktet. Når det gjelder en kommersiell
anvendelse kan denne garantien fritt overføres til de neste kjøperne av
eiendommen der Trex produktene opprinnelig ble installert.
Kjøperen, eller den som har fått overført eiendommen, skal, innenfor den
garantiperioden som er gjengitt ovenfor, sende en beskrivelse av den
påberopte feilen og kjøpsbevis til Trex, til følgende adresse:
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Trex tillater ikke at en person eller virksomhet skal gi, eller være bundet
av, eventuell erklæring eller representasjon med hensyn til kvaliteten eller
ytelsen til Trex produkter utover det som er gjengitt i denne garantien.
Denne garantien kan ikke endres eller korrigeres, unntatt gjennom et
skriftlig dokument som er signert av Trex og kjøperen.
TREX SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE
ANSVARLIG FOR SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER
FØLGESKADER, ENTEN SLIKE SKADER ER SØKT OM GJENNOM
KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET
TIL UAKTSOMHET OG OBJEKTIVT ANSVAR) ELLER PÅ ANNEN
MÅTE, OG TREX' ANSVAR MED HENSYN TIL DEFEKTE PRODUKTER
SKAL IKKE I NOE TILFELLE OVERSKRIDE ERSTATNING AV SLIKE
PRODUKTER ELLER TILBAKEBETALING AV KJØPSPRISEN, SOM
BESKREVET OVENFOR.
I noen land er det ikke tillatt å utelukke eller begrense ansvaret for
tilfeldige skader eller følgeskader. Det er derfor mulig at begrensningene
ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg bestemte juridiske
rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter, som kan variere fra land
til land. Forbrukerne har juridiske rettigheter under gjeldende nasjonal
lovgivning som gjelder for salg av forbrukervarer. Denne garantien har
ingen innvirkning på disse rettighetene.
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