
Εγγύηση Pro Rata προϊόντος και ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλα σκιά ύφασμα ύφασμα που χρησιμοποιείται από πλεύσει σκιά παγκόσμιας Pty Ltd. 
("Πλεύσει κόσμο σκιά") είναι υψηλής ποιότητας πλεκτό ύφασμα σκιάς. Κατασκευάζεται με 
υψηλής ποιότητας συστατικά που έχουν επιλεγεί για την αντοχή τους σε ultra ιώδες φως 
υποβάθμιση. Το ύφασμα σκιάς κατασκευάζεται από Gale Ειρηνικού Limited, μια εταιρεία 
ISO9002 διαπιστευμένοι.  

Εγγύηση 
Εάν, ως άμεσο αποτέλεσμα της υπεριώδους έκθεσης, ρωγμές αυτό το προϊόν, χωρίζει ή δάκρυα 
λόγω ελαττώματος του προϊόντος εντός δέκα ετών από την ημερομηνία κατά την οποία το 
προϊόν αγοράζεται από SSW ή ένα εξουσιοδοτημένο διανομέα ή πράκτορας του κόσμου σκιά 
Sail, πλεύσει κόσμο σκιά θα, κατά την κρίση της, παρέχουν αντικατάσταση του προϊόντος (αλλά 
δεν είναι όλα τα συστατικά) δωρεάν εάν η αποτυχία είναι μέσα σε 1 έτος της αγοράς, μόνο σε 
βάση pro-rata έκτοτε.  

Υποχρεώσεις πλεύσει σκιά του κόσμου από την περιορισμένη εγγύηση: Πλεύσει κόσμο σκιά 
συμφωνεί να παρέχει, στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο παρακάτω 
διάγραμμα ένα ποσοστό του κόστους να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει σε αποκλειστική 
επιλογή πλεύσει σκιά του κόσμου, τα προϊόντα που ενδέχεται να αποδειχθούν ελαττωματικά ή 
διαφορετικά να αποτύχουν στην εκτέλεση όπως αναφέρεται παραπάνω υπό κανονικές 
συνθήκες χρήσης, η συντήρηση και η υπηρεσία, όπως καθορίζεται από το πανί κόσμο σκιά 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης ("Ελάττωμα" ή "Ελαττωματικό προϊόν"), δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την αρχική τιμή πώλησης στον αρχικό αγοραστή του προϊόντος. Ο πελάτης πρέπει 
να πληρώσει το υπόλοιπο τμήμα αυτού του κόστους ή επισκευή ή αντικατάσταση 
ελαττωματικού προϊόντος: 

Ποσοστό ευθύνης πλεύσει κόσμο σκιά 

Ανεπάρκεια 
εμφανίζεται στο έτος 

1ο 
έτος 

2ο 
έτος 

3ο 
έτος 

4ο 
έτος 

5ο 
έτος 

6ο 
έτος 

7η 
χρονιά 

8ο 
έτος 

9ο 
έτος 

10ο 
έτος 

% του κόστους που 
ανέλαβε πλεύσει 

κόσμο σκιά 

100% 80% 64% 51% 41% 33% 26% 20% 14% 8% 

Αυτή η εγγύηση είναι με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και περιορισμοί: 

1. όλες οι διεκδικήσεις από την εγγύηση αυτή πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς προς σκιά Sail
παγκόσμιας Pty Ltd, Τ.θ. 2039, Felixstow, SA, 5070, Αυστραλία.

Όλες οι αξιώσεις πρέπει να συνοδεύεται από ένα δείγμα του υφάσματος για εργαστηριακή 
δοκιμή και απόδειξη του τόπου και την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.  

2. πανί σκιά κόσμο δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση που προβάλλεται δυνάμει αυτή
η εγγύηση, για κάθε προϊόν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:

•  Εάν το ελάττωμα είναι συνέβαλε στην ή που προκαλείται από κάθε καταχρηστική χρήση
του προϊόντος ή την χρήση του προϊόντος για άλλους σκοπούς εκτός για τους οποίους
το προϊόν ήταν σχεδιασμένα ή προορίζονται.

• Αν το ελάττωμα εμφανίζεται εν όλω ή εν μέρει ως αποτέλεσμα της κάθε πράξη ή
παράλειψη του κανένα άτομο που δεν πλεύσει κόσμο σκιά.

 Για HEAVY COMMERCIAL 430gm² η περίοδος είναι 15 χρόνια με τον ίδιο τύπο.



•         Εάν το προϊόν έχει υποβληθεί σε κακή χρήση, αμέλεια, ατύχημα ή κατάχρηση.  

•         Εάν το προϊόν είναι μεταβληθεί ή να τροποποιηθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο αντίθετα με 
τις συμβουλές που παρέχονται γραπτώς από πλεύσει κόσμο σκιά.  

•         Εάν το προϊόν είναι ενωμένα μεταξύ τους με τρόπο που προκαλεί στη συνέχεια το 
ύφασμα για να δάκρυ, διάσπαση, ρωγμή ή ξεχωριστά.  

•         Αναμένεται να φορούν που προκαλείται από μηχανικές καταπονήσεις.  

•         Εάν το προϊόν είναι ανεγέρθηκε, εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση της, ή 
κατά τρόπο που δεν συμβιβάζεται, με οδηγίες ή προειδοποιήσεις που προσκόμισαν 
πλεύσει κόσμο σκιά.  

3. η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:  

•         Χρώμα ξεθώριασμα του προϊόντος (ακόμα κι αν λόγω της έκθεσης του προϊόντος στο 
υπεριώδεις ακτίνες) ή επιδείνωση στη χημική σύνθεση του υφάσματος εκτός από μια 
επιδείνωση στη χημική σύνθεση του υφάσματος που παρουσιάζεται ως άμεσο 
αποτέλεσμα της ελαττωματικά προϊόντα. ή  

•         Οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν προκάλεσε ή συνέβαλε εκθέτοντας το προϊόν σε χημικές 
ουσίες (συμπεριλαμβανομένων των χλώριο, αλογόνα και οργανικούς διαλύτες), 
ιδιαίτερα όξινες ουσίες (με pH λιγότερο από 4), τοποθέτηση του προϊόντος κοντά σε μια 
ανοικτή φλόγα (συμπεριλαμβανομένων φλόγες από ένα μπάρμπεκιου), εντείνοντας το 
προϊόν πέρα από το δάκρυ και εφελκυσμού δυνατότητες ή μηχανική τριβή. (βλέπε 
προφίλ προϊόντος)  

Σημείωση: Σκιά πανιά ή δομές που είναι άνω των 1,8 μέτρων πάνω από την πισίνα δεν πρέπει να 
επηρεαστούν δυσμενώς από επίπεδα κανονική χλωρίου στην πισίνα. Άμεση επαφή με το χλώριο 
και τα άλλα αλόγονα μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της οι σταθεροποιητές UV και να 
ανατρέπει την εγγύηση.  

4. η παρούσα εγγύηση ισχύει στο τελευταίο ιδιοκτήτη και κατόχου του προϊόντος.  

5. η παρούσα εγγύηση ισχύει για το ύφασμα μόνο.  

Εκτός από την ανωτέρω εγγύηση και άλλα πολιτεία και επικράτεια νομοθεσία μπορεί να 
συνεπάγεται εγγυήσεων ή όρων ή να επιβάλει την ευθύνη στον κόσμο σκιά που πλέουν σε 
σχέση με το προϊόν ή την προσφορά που δεν μπορεί, ή μπορεί να μόνο σε περιορισμένο βαθμό, 
να εξαιρούνται, περιορίζεται ή να τροποποιηθεί.  

Εκτός από αυτές υπονοείται εγγυήσεις ή όρους, και μια τέτοια ευθύνη, και για την εγγύηση που 
περιγράφεται παραπάνω, και ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (είτε ρητή ή σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) που 
αφορούν το προϊόν ή την προμήθεια εξαιρούνται ρητά? και  

Πανί σκιά κόσμο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υπέστη από οποιοδήποτε 
πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων ο αγοραστής του προϊόντος) με οποιονδήποτε τρόπο που 
αφορούν ή προκύπτουν από το προϊόν ή τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ή 
ζημίας, που προκύπτουν από την αμέλεια του, ή συνετέλεσε σ, πλεύσει κόσμο σκιά).  

Εάν η ευθύνη για την παραβίαση από πλεύσει κόσμο σκιά μια εγγύηση ή προϋπόθεση ή 
ευθύνεται για πλεύσει κόσμο σκιά επιβάλλει νομοθεσία η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί, 
μπορούν να περιοριστούν, πλεύσει σκιά του κόσμου ευθύνη περιορίζεται στο βαθμό που 
επιτρέπεται από το νόμο, και εάν η ευθύνη μπορεί να περιορίζεται σε κάθε ένα από μια σειρά 
από τρόπους, πλεύσει σκιά του κόσμου ευθύνη περιορίζεται σε κάποιον από το επιτρεπόμενο 
τρόπους εκλεγομένου πλεύσει κόσμο σκιά κατά την απόλυτη κρίση. 

 


