COLOR KINETICS SINIRLI GARANTİ
Üretici, her bir ürünün, sevk tarihinden itibaren üreticinin yayınladığı ürün özelliklerine uygun
olarak çalışacağını, malzeme ve işçilik hataları olmayacağını garanti eder. Yukarıda belirtilen
garanti, alıcının üreticiden satın alma tarihinden itibaren (fatura tarihinden itibaren) beş (5) yıl
boyunca geçerlidir; ancak kiralama amacıyla satın alınan veya kullanılan ürün için garanti süresi üç
(3) yıldır. Bir ürün bu garantiye uygun olarak çalışmazsa, üretici, isteğe bağlı olarak, burada
belirtilen sınırlı garanti şart ve koşullarına tabi olmak üzere, ürünü veya arızalı parçasını onaracak
veya değiştirecektir veya satın alma fiyatını iade edecektir. Netlik sağlamak için, “ürünü veya
kusurlu parçasını tamir etmek veya değiştirmek”, işgücü maliyetleri veya giderleri dahil olmak
üzere, herhangi bir çıkarma veya yeniden yükleme maliyetini veya masrafını içermez. Üretici
ürünü yenisiyle değiştirmeyi seçerse ve üretilemediğinden veya uygun olmadığından bunu
yapamıyorsa, üretici, ürünü benzeriyle değiştirebilir.
Üreticiye, kusurun keşfinden sonra yazılı olarak bildirim yapılmaz ve kusurlu ürün iade edilmezse
üreticinin bu garanti altında herhangi bir sorumluluğu olmaz. Üretici, garanti süresinin
dolmasından 10 gün sonraya kadar taşıma maliyetinin ödeyip ürünü teslim alabilir. Bu garanti,
suiistimal, yanlış kurulum, yanlış kullanım, kötüye kullanım veya kirlilik nedeniyle meydana gelen
herhangi bir kusur veya hata için geçerli değildir. Bu garanti sadece ürün standart elektrik
değerleri dahilinde düzgün bir şekilde bağlanıp çalıştırıldığında ve ürünün şartnamesine, kurulum
talimatlarına uyulduğunda geçerlidir. Bu garanti, herhangi bir doğa afet veya herhangi bir
suiistimal, kötüye kullanma, baskılama veya anormal zorlanma veya kullanım sonucu ortaya
çıkacak hasarlar veya hatalar veya aşağıdakiler dahil olmak üzere geçerli herhangi bir standart,
kural veya kullanım talimatının ihlali durumunda geçerli değildir. Geçerli talimatlar Ulusal Elektrik
Kanunu, Underwriters Emniyet Güvenliği Standartlarında, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
Standartlarında veya Kanada'da Kanada Standartları Birliği'ni kapsar. Üretici, anonim ürünün dahil
olduğu herhangi bir ekipmanın veya diğer öğelerin arızalanmasından dolayı hiçbir şekilde
sorumluluk kabul etmeyecektir. Üretici tarafından aksi halde yazılı olarak anlaşılmadıysa, bu
garanti, alıcının tasarımları veya istediği teknik özellikleri için üretici tarafından üretilen standart
olmayan herhangi bir ürün için geçerli olmayacaktır. Bu garanti, üretici tarafından yazılı olarak
uygun şekilde yetkilendirilmemiş herhangi bir kişi tarafından onarım veya değişiklik yapılması
durumunda geçersiz kılınacaktır.
Yukarıda belirtilen garanti hükümleri özeldir ve üretici yerine verilir ve kabul edilir ve bu nedenle,
açık veya zımni olsun, satılabilirlik veya zımni satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluğa karşı
herhangi bir garanti vermeyle sınırlı olmamak kaydıyla, açıkça veya ima edilen diğer tüm
garantileri açıkça reddeder. Bu garantideki sınırlı özel yükümlülük ve çözüm yollarının temel
amacı üretici ve alıcı arasında risk dağılımıdır; risk dağılımı, üründe satın alma fiyatına yansır. BU
KOŞULLAR VE ŞARTLARLA BAĞLANTILI VEYA ÜRETİCİNİN PERFORMANSINDAN
KAYNAKLANAN VEYA SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE KARŞI GELME (İHMAL DE DAHİL
OLMAK ÜZERE) DAHİL OLMAK ÜZERE, HİÇBİR KOŞULDA ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞU
SATIN ALIM FİYATINI GEÇEMEZ. Üretici, hiçbir koşulda bu imkânın önerilip önerilmediğine
bakılmaksızın, kar kaybı, tesadüfi veya istemsiz zararlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere, özel, tesadüfi veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Yukarıda belirtilen garantiyi
değiştiren veya genişleten hiçbir garanti veya anlaşma ve çözüm hükümlerinin sınırlandırılması,
üreticinin genel müdürü tarafından yazılı ve imzalı olmadıkça mümkün değildir. Üreticinin sözleri
veya eylemleri veya onaylaması garanti olarak yorumlanamaz. Herhangi bir model veya numune
alıcıya gösterilmişse, bu model veya numune yalnızca ürünün genel tipini ve kalitesini göstermek
için kullanılmıştır ve ürünün mutlak modeli olduğunu göstermez.

Üreticinin üreticiye sattığı ancak üreticinin adını veya alt markasını taşımayan (lambalar, kontrol
sistemleri, balastlar, sürücüler ve diğer ürünler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ürüne
ilişkin olarak üretici, açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Belirli bir amaca uygun olarak
satılabilirlik veya uygunluk garantisi de dahil olmak üzere garanti veremez, ancak istek üzerine
alıcıya yasaların ve ilgili ürünlerin izin verdiği ölçüde izin verilebilir.

