Bảo hành vải

Bảo hành Sunbrella có thời hạn. Chúng tôi cam kết và đảm bảo rằng vải của chúng tôi
là loại vải tốt nhất: bảo hành 5 năm cho vải bọc ghế nệm và trang trí; bảo hành 10 năm cho
vải làm mái che và trang trí tàu thuyền.
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Bảo hành này ÁP DỤNG cho các loại vải

Bảo hành ÁP DỤNG cho các loại vải

Sunbrella Upholstery Fabrics
Sunbrella Alloy
Sunbrella Clarity
Sunbrella Fundamental
Sunbrella Plus
Sunbrella Supreme
Sunbrella Unity

Sunbrella Shade and Marine Fabrics
Những cải tiến vuợt trội vào ngày 1/11/2008 đã cho phép Glen
Raven tăng thời hạn bảo hành cho các loại vải Sunbrella. Vải được
mua từ 1/11/2008 trở đi sẽ được bảo hành 10 năm kể từ ngày mua
đầu tiên. Glen Raven sẽ cung cấp vải thay thế miễn phí từ năm đầu
đến năm thứ tám. Trong năm thứ chín, Glen Raven sẽ hoàn tiền
85% mức giá vải ban đầu, và trong năm thứ mười, hoàn tiền 70%
mức giá vải ban đầu.

Bảo hành này áp dụng cho người mua ban đầu vải Sunbrella nhằm bảo vệ vải Sunbrella từ
việc phai màu và giảm độ bền trong quá trình sử dụng ở mức bình thường và từ các điều kiện
môi trường bao gồm ánh nắng mặt trời, ẩm mốc và các chất hóa học trong khí quyển.
Bảo hành bày chỉ áp dụng cho vải Sunbrella. Bảo hành này không áp dụng cho chăm sóc và vệ sinh vải thông thường;
hỏng hóc từ việc sử dụng sai hoặc lạm dụng; lắp đặt không phù hợp; và cũng không áp dụng cho các chi phí thay thế
bao gồm phí nhân công và lắp đặt. Nghĩa vụ của Glen Raven chỉ giới hạn trong bảo hành này. Glen Raven giữ quyền kiểm
tra vải được yêu cầu bồi thường. Glen Raven sẽ cung cấp vải mới tương đương để thay thế cho vải không sử dụng được.
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