Rajoitettu kaupallinen tuotetakuu
Teleskooppinen laite
Hussey Seating Company tarjoaa seuraavan rajoitetun takuun sen laitoksen omistajalle, johon Husseyn istuintuotteet ostettiin ja johon ne asennetaan.
Takuuaika alkaa asennuksen päättymispäivänä, jatkuu jäljempänä mainittuun sovellettavaan ajanjaksoon, ja siihen sovelletaan ja sitä säännellään
ehdottomasti alla olevien ehtojen mukaisesti.

TAKUU:
Siinä tapauksessa, että Husseyn istuintuotteen (tai sen osan) materiaalissa, asennuksessa (jos Hussey Seating suorittaa asennuksen) ja/tai valmistuksessa
on vika, joka aiheuttaa tuotteen toimimattomuuden sovellettavan ajan kuluessa ja edellyttäen, että Hussey Seatingille ilmoitetaan tästä viasta kirjallisesti
jäljempänä mainittuun osoitteeseen ennen sovellettavan ajanjakson päättymistä, Hussey Seating voi oman harkintansa mukaan joko korjata tai korvata
viallisen tuotteen (tai sen viallisen osan) vastaavalla tuotteella (tai sen osalla) tai palauttaa viallisen tuotteen (tai sen viallinen osan) ostohinnan, joka jaetaan
suhteellisesti takuuajan mukaisesti. Korjauksen tai korvaamisen kohdalla takuu kattaa työvoiman, materiaalit ja rahdin ensimmäisten viiden vuoden aikana ja
sen jälkeen vain materiaalit ja rahdin. Kaikki muut kustannukset jätetään pois. Takuun täyttäminen (mukaan lukien tarkastus, reagoinnin, työvoiman ja
toimitustavan ajoitus) on Hussey Seatingin yksinomaisen valvonnan ja harkinnan alainen.

AJANJAKSOT:
10 vuotta

5 vuotta

Alarakenteen rakenneosat

Tasannejärjestelmät, mukaan lukien käytävien portaat ja kaiteet
Courtside istuinkokoelmat ja klassiset puuistuinkokoelmat
Sähkö: käytävien valot ja virtajärjestelmät
Siirrettävät ja sisäiset vaunujärjestelmät
Päädynsulkemisverhot
Pintamateriaalien viimeistelyt: polymeeri- ja jauhepinnoite
(Huomaa alla luetellut väriin, rakenteeseen ja tekstuuriin liityvät ehdot.)
Pintamateriaalien viimeistelyt: puuvaneri
(Huomaa alla luetellut väriin, rakenteeseen ja tekstuuriin liityvät ehdot.)

POIKKEAMAT JA EHDOT: Tämä takuu ei koske seuraavia:
Tuotteen normaali kuluminen, epäasianmukainen käyttö,
laiminlyönti, vandalismi tai väärinkäyttö – siten kuin Hussey
Seating on määrittänyt ne kaikki oman
harkintansa mukaan.
Onnettomuusvahinko tai muu Jumalan teko.
Käyttäjä on muuttanut tai muokannut tuotetta.
Käyttäjän kiinnittämät lisävarusteet.
Kulutustuotteet; lamput, virranrajoittimet jne.
Tuotteet, jotka eivät ole Hussey Seatingin hyväksymien asentajien
asentamia.

Tuotteet, joita ei ylläpidetä Hussey Seatingin käyttö- ja
huoltomenettelyjen ja tarkastusten mukaisesti.
Muut kuin vakiomuotoiset materiaali- ja väriviimeistelyt riippumatta siitä,
ovatko ne asiakkaan tai Hussey Seating Companyn hankkimia.
Puun ja värien pysyvyydessä esiintyviä luonnollisia vaihteluita ja/tai
rakenteiden tai materiaalien yhteensovittamisen yhteydessä
esiintyviä vaihteluita ei pidetä vikoina.
Polymeerivärit haalistuvat korkeintaan 5 Delta E -yksikköä, mikä on
mitattu CIE L*a* b -väriavaruudessa.
Jauhepinnoitteen viimeistely haalistuu korkeintaan 5 Delta E -yksikköä,
mikä on mitattu Hunter L*a*b -värierolla ASTM D2244:n mukaan.

Sovelletut graafiset ratkaisut.
Hussey Seating Company pidättää oikeuden lopettaa, muokata tai tehdä muutoksia tuotteisiinsa. Jos tämän takuun piiriin kuuluvia tuotteita
ei ole enää saatavilla, Hussey Seating Companylla on oikeus korvata tuote yhtä laadukkaalla ja arvokkaalla tuotteella. Jos viallinen tuote (tai sen viallinen
osa) korjataan tai vaihdetaan, värin, rakenteen, kankaan tai tekstuurin yhteensovittamisesta ei ole vastuuta, lukuun ottamatta kaupallisesti hyväksyttäviin
standardeihin liittyen, kuten Hussey Seating määrittelee oman harkintansa mukaan. TÄSSÄ ESITELLYT KORJAAVAT TOIMENPITEET OVAT
POISSULKEVIA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA JA NE KORVAAVAT KAIKKI MUUT KORJAAVAT TOIMENPITEET, TAKUUT TAI LAUSUNNOT KUIN
MITÄ TÄSSÄ ON NIMENOMAAN MAINITTU, JOKO NIMENOMAISET TAI IMPLISIITTISET (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, MIKÄ
TAHANSA TAKUU TAI MYYNTIKELPOISUUS TAI SOPIVUUS MITÄ TAHANSA ERITYISTÄ TARKOITUSTA VARTEN), JOLLEI HUSSEY SEATINGIN
VIRKAILIJA OLE SOPINUT SIITÄ OLE ERITYISESTI KIRJALLISESTI ERITYISOLOSUHTEISSA. Hussey Seating ei ole missään tapauksessa vastuussa
(sopimuksessa, rikkomuksessa tai muussa) seuraamuksellisista, erityisistä, epäsuorista, rangaistuksellisista tai tahattomista vahingoista, jotka johtuvat
tuotteen viasta tai muusta, eikä Hussey Seating Companyn vastuu ylitä tämän takuun nojalla tuotteen alkuperäisen ostohinnan määrää. Tämä rajoitettu
tuotetakuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat lainkäyttöalueittain. Jotkin lainkäyttöalueet eivät
salli tiettyjä tahattomiin ja seuraamuksellisiin
vahinkoihin liittyviä poikkeuksia ja rajoituksia tai implisiittisten takuiden rajoituksia, joten kuvatut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tätä rajoitettua
takuuta hallinnoidaan, tulkitaan ja pannaan täytäntöön Mainen osavaltion lakien mukaisesti ilman lainvalintasääntöjä. Tätä rajoitettuun takuuseen ei sovelleta
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.

TAKUUN ILMOITUSOSOITE:

Hussey Seating Company
Attn: Customer Services & Product Warranty Team
38 Dyer Street Ext.
North Berwick, Maine 03906 USA
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Tämä on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä. Mikäli erimielisyyttä syntyy, pidetään englanninkielistä tekstiä
sitovana.

