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GARANTIA

Produto Quartzforms®: garantia de vinte e cinco (25) anos

Quartzforms® garante aos seus clientes que o material não tem defeitos de fabrico. Esta garantia abrange defeitos do 
produto para um período de vinte e cinco (25) anos a partir da data de instalação. Se a Quartzforms® ou um agente do 
serviço de garantia autorizado verificar a existência de um defeito num material dentro do prazo de vinte e cinco (25) anos, 
a Quartzforms® reparará ou substituirá, à sua discrição, o produto defeituoso de acordo com as seguintes disposições e 
exclusões de garantia.

Termos e condições

A garantia limitada de 25 anos aplica-se exclusivamente ao produto Quartzforms®. 
Uma fabricação e instalação irregular é de responsabilidade do fabricante/instalador. 
Esta garantia é aplicada ao produto Quartzforms® que tenha sido mantido em boas condições em conformidade com as 
linhas guia de cuidado e manutenção, também disponíveis em www.quartzforms.com 
Esta garantia é aplicada ao produto Quartzforms® que tenha sido instalado permanentemente numa aplicação interna e 
que não tenha sido deslocado da posição original.

Exsclusões

A garantia não se aplica a:
•  Produtos e/ou materiais que não foram inteiramente pagos.
•  Danos causados por fabrico e  instalação irregulares ou inadequados.
•  Danos causados por instabilidade ou suporte incorreto na estrutura em que o produto foi instalado.
•  Danos a qualquer material que tenha sido deslocado, removido ou transferido do local original de instalação.
•  Danos causados por toda a forma de uso excessivo, exposição a calor excessivo, acidentes ou uso impróprio, incluídos mas 
não limitados a arranhões, manchas, lascas ou rachas.
•  Produtos em que o acabamento superficial de fábrica tenha sido em qualquer modo alterado e/ou danificado por 
substâncias químicas.
•  Produtos instalados com defeitos de fabrico conhecidos ou visíveis.

A Quartzforms® não pode ser responsabilizada por da-nos ou lesões causadas total ou parcialmente pelas condições do local 
de trabalho, instalações no exterior, projeto arquitetónico ou de engenheiro, movimentos estruturais, atos de vandalismo 
ou acidentes. Esta ga-rantia abrange o comprador original e pode ser tran-sferida ou atribuída. Um recibo ou outra prova 
da data da compra original será pedida antes de fornecer o serviço de garantia. Se transferida, um novo registro de garantia 
deve ser apresentado para provar a compra original. A nova garantia terá validade pelo tempo re-stante a partir da compra 
original.


