Garantia do tecido

Garantia limitada Sunbrella. Apoiamos os nossos tecidos com uma garantia
que é a melhor no mercado: uma garantia limitada de 5 anos para estofos, tecidos
especiais e tecidos decorativos para utilização em artigos destinados a proporcionar
sombra e uma garantia limitada de 10 anos para tecidos para utilização em artigos
marítimos e para sombra.

ANOS

ANOS

GARANTIA LIMITADA

GARANTIA LIMITADA

Esta garantia cobre

Esta garantia cobre

Tecidos para Estofos Sunbrella
Sunbrella Alloy
Sunbrella Clarity
Sunbrella Fundamental
Sunbrella Plus
Sunbrella Supreme
Sunbrella Unity

Tecidos para utilização em artigos
marítimos e para sombra Sunbrella
Os melhoramentos de desempenho introduzidos a 1 de
novembro de 2008 permitiram à Glen Raven aumentar o
período de garantia dos tecidos Sunbrella. Para instalações
efetuadas em ou após 1 de novembro de 2008, o período de
cobertura da garantia é de 10 anos a partir da data de compra
original. A Glen Raven fornecerá tecido de substituição
a custo zero durante os primeiros oito anos. No nono ano, a
Glen Raven reembolsará 85% do custo original do tecido,
e no décimo ano, reembolsará 70% do mesmo.

Esta garantia aplica-se ao comprador original do tecido Sunbrella e protege contra a
inutilização do tecido Sunbrella por motivos de perda de cor ou resistência, causadas pelo
uso normal e condições de exposição, incluindo luz solar, mofo e químicos atmosféricos.
Esta garantia cobre apenas os tecidos Sunbrella. Esta garantia não cobre cuidados e limpeza normais; danos
causados por má utilização ou abuso; instalação defeituosa; ou custos associados com a substituição do tecido,
incluindo mão de obra e instalação. A responsabilidade da Glen Raven está expressamente limitada a esta
garantia. A Glen Raven reserva-se o direito de inspecionar o tecido enviado para substituição. A Glen Raven
fornecerá um novo tecido equivalente para substituir aquele que se tornar inutilizável.

A Sunbrella® é uma marca comercial registada da Glen Raven, Inc.
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