GARANTIA VITALÍCIA
PolyVision e3™ CeramicSteel

A PolyVision garante que as superfícies de escrita do e3™ CeramicSteel em todos
os produtos de exibição visual vendidos pela PolyVision (excluindo produtos
PolyVision a³™ e de arquitetura) irão reter suas qualidades de escrita e apagamento
e manterão sua variação de brilho e consistência de cor durante toda a vida útil da
construção ou enquanto o produto estiver em uso, o que ocorrer primeiramente.
Caso ocorra alguma falha de conformidade com esta garantia, então, mediante
notificação por escrito do Cliente, a PolyVision, a seu critério, corrigirá tal não
conformidade através de reparo ou substituição. A correção na maneira fornecida
acima deverá constituir-se no cumprimento de todas as responsabilidades da
PolyVision no tocante à qualidade da superfície de escrita e3 CeramicSteel. A garantia
é aplicável somente sob condições normais de uso e manutenção, não abrangendo
defeitos causados por manuseio inadequado, vandalismo ou abuso, ou resultantes de
falha no cumprimento das instruções e recomendações de manutenção da PolyVision.
A garantia será anulada caso alguma modificação ou outras alterações sejam feitas
nos Produtos pelo Cliente, com ou sem consentimento da PolyVision por escrito ou
conhecimento prévio. A garantia não inclui o custo de remoção ou instalação. Esta
garantia entrará em vigor em 4 de junho de 2009, e substitui os termos e condições
de todas as garantias de superfícies anteriores emitidas pela PolyVision ao cliente.
ESTA GARANTIA LIMITADA É O ÚNICO RECURSO PARA OS DEFEITOS
DO PRODUTO, NÃO SENDO PROPORCIONADA NENHUMA OUTRA
GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO
A QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU
ADEQUAÇÃO A UM OBJETIVO EM PARTICULAR. A POLYVISION NÃO
DEVERÁ SER RESPONSABILIZADA POR DANOS CONSEQUENCIAIS OU
INCIDENTAIS DECORRENTES DE QUALQUER DEFEITO DO PRODUTO.
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