TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE® VE TREX® UNIVERSAL FASCIA SOLMAYA VE
LEKELENMEYE KARŞI SINIRLI GARANTI
Trex Company Inc (bundan sonra "Trex" olarak anılacaktır), aşağıda
belirtilen süre boyunca, son kullanıcı satın alıcıya ("Alıcı"), duruma
göre hangisi olursa Trex Transcend® bahçe döşemelerinin ya da
veranda döşeme kalaslarının, Trex Enhance® döşemelerinin ya
da Trex® Universal Fascia tahtalarının ("Ürün") olağan kullanım
ve hizmet koşullarında aşağıda belirtilen kullanışlılığını garantiler:
Garanti Süresi: Bu garanti, "Ürün"ün asıl satın alım tarihinden
başlayacak ve 1) konut uygulamalarında yirmi beş (25) yıl sonra, 2)
ticari uygulamalarda on (10) yıl sonra sona erecektir.
Konutsal / Ticari Uygulama: 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.
Solmaya Karşı Direnç: "Ürün", ışık ve hava nedeniyle, renk
değişimi ile ölçüldüğü şekilde 5 Delta E (CIE) birimden fazla
solmayacaktır.
"Ürün" solmaya karşı dirençli olacak biçimde tasarlanmıştır. Yıllarca
UV ışınlarına ve doğa güçlerine açık kalan hiçbir madde solmaz
değildir. "Ürün" solmaya dayanıklı olacak biçimde tasarlanmış
olup, hiçbir durumda 5 Delta E (CIE) birimden fazla solmayacaktır.
Lekeye Karşı Direnç: "Ürün", keçap, hardal, salata yağları, çay,
şarap, kahve, meyve suyu, ızgara sosu, makine yağı, soda gibi ve
genelde bir konut bahçe döşemesinde bulunması beklenen diğer
yiyecek ve içeceklerin dökülmesinin yol açtığı kalıcı lekelere ya da
çevrede doğal olarak oluşan küf ve pasa karşı, bu tür maddelerin
sabun ve suyla ya da hafif pas giderici ev temizlik maddeleri ile
yiyecek veya içeceğin dökülmesinden ya da küf veya pasın ilk
görülmesinden sonra en geç bir (1) hafta içinde temizlenmesi
koşuluyla dirençlidir.
Yukarıdaki maddeye aldırmaksızın Trex, yukarıda belirtildiği
şekilde gerektiği gibi temizlenmemiş, dökülen ya da başka
şekilde uygulanan yiyecek ve içecek maddelerinin neden olduğu
lekelere karşı "Ürün"ün lekelenmeyeceğini ve dirençli olacağını
garantilemez. Buna ek olarak, lekeye karşı garanti kapsamında
olmayan maddeler içinde, aşındırıcı asidik ya da bazik pH
bileşenleri, boya ya da vernik, güçlü çözgenler, metal pası ya da
bahçe döşemesinde diğer olağan dışı kullanım maddeleri ve canlı
organizma öldürücü, mantar öldürücü ilaçlar, bitki besini ya da
bakteri öldürücüler gibi yiyecek veya içecek olmayan maddeler
yer alır. Küf ve pas bu "Ürün" de içinde olmak üzere her türlü
açık hava ortamında oluşabilir. Bahçe döşemenizden küf ve pası
besleyici kir ve çiçek tozlarını sık sık temizleyiniz. Bu garanti, ilk
görünmelerinden sonra bir (1) hafta içinde yukarıda belirtildiği
şekilde gerektiği gibi temizlenmeyen küf ve pası kapsamaz.
Genel Trex Company Sınırlı Garantisi: Bu garanti, tüm Trex
ürünleri için geçerli olan genel "Trex Company Sınırlı Garantisi"ne
ektir.
Devredilebilirlik: Konut uygulamasına ilişkin olarak bu garanti,
"Alıcı"nın ilk 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.
GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR:
Isıda Bırakma: Aşırı sıcak (275 derece üzerinde) kaynaklara
doğrudan ya da dolaylı değme, solmaya ve "Ürün"ün yüzeyinin
hasar görmesine yol açabilir ve bu tür durumların etkileri açıkça
bu garantinin kapsamı dışındadır.

Ürüne Uygulanan Boya ya da Diğer Maddeler: "Ürün"e boya
ya da diğer cila maddeleri sürülürse bu garanti geçersiz olur.
Pamaklık: Bu garanti Trex Transcend® parmaklık bileşenlerini
kapsamaz.
Kapsam Dışında Kalan Diğerleri: Bu garanti aşağıda
belirtilenlerle bağlantılı hiçbir durumu kapsamaz: 1) "Ürün"ün
yanlış döşenmesi ve / ya da uygun olmayan aralık bırakma içinde
olmak üzere ancak bununla sınırlı kalmaksızın, Trex'in döşeme
yöntemlerine uymama durumu; 2) "Ürün"ün olağan kullanım
ve hizmet koşullarının ötesinde ya da Trex'in kuralları ve yerel
yapı tüzüklerince salık verilmeyen uygulamalarda kullanma; 3)
"Ürün"ün döşenmiş olduğu yerin ya da destekleyen yapının
hareketi, biçiminin bozulması, çökmesi ya da yerleşmesi; 4) Doğal
yıkımlar (sel, kasırga, deprem, yıldırım vb.); 5) "Alıcı"nın, devralan
kişinin ya da üçüncü kişilerin "Ürün"ü yanlış ele alması, saklaması,
kötü kullanması ya da boşlaması; 6) "Ürün"ün yürüme yüzeyinde
olmayan (bir başka deyişle altında ya da uçlarında oluşan) solma
ya da leke; 7) sıradan aşınma ve yıpranma.

3) Yetkili bir Trex temsilcisinin doğrulamasıyla Trex'in tek
sorumluluğu, kendi seçeneğine bağlı olarak ya etkilenen
parçayı değiştirmek ya da "Alıcı"nın (ilk döşeme masrafları
dışında) etkilenen parça için ödemiş olduğu fiyatı geri vermek
olacaktır. Değiştirilen malzemenin yerine verilen malzeme, elden
geldiğince değiştirilenin rengine, tasarımına ve niteliğine yakın
olacaktır, ancak renkler ve tasarımlar değişebileceğinden Trex
tam uyuşma garantisi vermez.
4) Konut uygulamasında, geçerli garanti isteği ilk satın alımdan
onbir (11) ile yirmi beş (25) yıl arasındaki bir süre sonra yapılırsa,
geri ödeme belirli oranda bölünecektir. Trex, değiştirme
malzemesi veriyorsa, aşağıda listelenen tahta yüzdesini vererek
ya da satın alım parasını geri veriyorsa aşağıda listelenen fiyat
yüzdesini vererek isteği karşılayabilir.
GARANTI HAKKI İSTEĞININYILI

GERI ÖDEME YÜZDESI
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Bu garanti kapsamında istekte bulunmak için, "Alıcı" aşağıda
belirtilenleri yapmalıdır:
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1) "Alıcı" lekeye karşı direnç konusunda garanti ile ilgili bir istekte
bulunuyorsa, "Alıcı" şunları yapmalıdır:
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a) "Alıcı" yiyecek veya içeceğin dökülmesinden ya da küf veya
pasın ilk görülmesinden sonra en geç bir (1) hafta içinde,
döşemenin etkilenen alanını yukarıda belirtilen temizleme
yöntemleri ile temizlemeye çalışmalıdır.
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Bu Garanti Kapsamında İstekte Bulunma İşlemi

b) "Alıcı" etkilenen alanı bu yöntemlerle temizlemeye çalıştıktan
sonra alan hala memnun edici görünmüyorsa, "Alıcı" etkilenen
alanı masrafı kendi sorumluluğunda olmak üzere uzmanına
temizletmelidir.
c) Uzman temizlikten sonra etkilenen alan hala memnun edici
görünmüyorsa, "Alıcı" uzman temizlikten sonraki otuz (30) gün
içinde bu garanti kapsamında istekte bulunabilir.
2) Bu sınırlı garanti altında bir istekte bulunmak için "Alıcı" ya da ürünü
devralan kişi, "Ürün"ün etkilenen alanının tanımını ve fotoğraflarını,
satın alım kanıtını ve dilekçe lekeye karşı direnç ile ilgili ise yukarıdaki
1'inci madde gereklerinin yerine getirildiğinin kanıtını yukarıda
belirtilen garanti süresi içinde aşağıda belirtilen adrese gönderecektir:
Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

5) BU GARANTİ, ETKİLENEN ÜRÜNÜN ÇIKARILMASINI
KAPSAMAZ VE TREX, ETKİLENEN ÜRÜNÜN ÇIKARILMASI
YA DA YENİ MALZEMENİN DÖŞENMESİNE İLİŞKİN İŞÇİLİK
VE GÖNDERİM MASRAFLARI DA İÇİNDE OLMAK ÜZERE
ORTAYA ÇIKAN MASRAFLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
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 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.
Telif hakkı © 2013 Trex Company, Inc.

Yüzey Hasarı: "Ürün"ün yüzeyinden kar ve buzu temizlemek için
kesinlikle metal kürek ya da sivri kenarlı araç gereç kullanmayınız.
"Ürün"ün yüzeyi hasar görür ya da delinirse bu garanti geçersiz olur.
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