Ograniczona gwarancja
SUNTUF®
Dziesięcioletnia ograniczona gwarancja producenta

Klient:
Dane wyrobu:

Projekt:
Nr palety:

Nr faktury PALRAM:
Nr zamówienia:

Definicja
PALRAM Industries (1990) Ltd. (dalej określana jako „Producent”) udziela niniejszym gwarancji na lite faliste
przezroczyste lub półprzezroczyste płyty poliwęglanowe „SUNTUF”, „SUNTUF PLUS” (dalej określane jako „Wyrób”),
z zastrzeżeniem wszelkich innych warunków określonych w niniejszym dokumencie gwarancji:
Zakres gwarancji
Przepuszczanie światła
Wyrób nie utraci więcej niż 6% swojej zdolności do przepuszczania światła (dalej określanej jako „spadek”) przez
okres 10 lat od daty rozpoczęcia zdefiniowanej poniżej, w bezpośrednim i wyłącznym wyniku oddziaływania
promieniowania słonecznego (na podstawie pomiarów przeprowadzonych zgodnie z procedurami określonymi w
normie ASTM D-1003-77).
Kolor
W Wyrobie nie wystąpią widoczne zmiany koloru żółtego o wartości powyżej 10 jednostek delta w przypadku
wyrobu przezroczystego bezbarwnego lub 15 jednostek delta w przypadku wyrobów w kolorze White Opal lub
Diffuser (dalej określane jako „spadek”) przez okres 10 lat od daty rozpoczęcia zdefiniowanej poniżej, w
bezpośrednim i wyłącznym wyniku oddziaływania promieniowania słonecznego (na podstawie pomiarów
przeprowadzonych zgodnie z procedurami określonymi w normie ASTM E-313-05).
Pęknięcie
Wyrób nie pęknie z powodu straty odporności na uderzenia w bezpośrednim i wyłącznym wyniku zwietrzenia
oraz/lub nie pęknie w bezpośrednim i wyłącznym wyniku oddziaływania gradu o średnicy 25 mm (1 cala)
osiągającego prędkość do 20 m/s (44,7 mili/h) (Utrata powyższej wytrzymałości dalej określana będzie jako
„pęknięcie”).
Nadmierna utrata odporności na uderzenia zostanie określona w ramach próby zgodnej z normą ISO 6603/1-1985(E)
oraz/lub normą ASTM D-5628-95 metoda F, przeprowadzonej na próbce pękniętej płyty. Ta gwarancja obowiązuje
wyłącznie wówczas, gdy próbka ulegnie pęknięciu kruchemu podczas tej próby i rozpadnie się na osobne kawałki
(roztrzaskanie).

Data rozpoczęcia
Datą rozpoczęcia jest data produkcji Wyrobu lub, jeśli data taka nie jest wskazana na Wyrobie, data w której Wyrób
został nabyty od Producenta.
Ograniczenia
Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie pod warunkiem obchodzenia się z Wyrobem oraz przechowywania,
instalowania i utrzymywania Wyrobu zgodnie z pisemnymi wytycznymi Producenta.
Roszczenia i powiadomienia
Każde roszczenie gwarancyjne musi być zgłoszone na piśmie u Producenta w ciągu okresu gwarancji i natychmiast po
wystąpieniu spadku lub pęknięcia i wymaga załączenia oryginalnego dokumentu zakupu oraz niniejszej gwarancji.
Osoba zgłaszająca roszczenie musi umożliwić Producentowi przeprowadzenie kontroli dowolnej płyty lub wszystkich
płyt, których roszczenie dotyczy oraz samego miejsca ich instalacji, przy czym płyty muszą pozostawać w pierwotnej
lokalizacji i nie mogą być zdjęte lub przeniesione, lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowane; ponadto, może
zachodzić wymóg odesłania przez osobę zgłaszającą reklamowanych płyt do Producenta w celu przeprowadzenia
prób.
Producent zastrzega sobie prawo do niezależnego zbadania przyczyn wszelkich usterek.
Rekompensata
W przypadku uzasadnionego roszczenia wynikającego z niniejszej ograniczonej gwarancji, Producent dostarczy
nabywcy bezpłatnie wyrób zastępczy lub, jeśli podejmie taką samodzielną decyzję, zwróci pierwotną cenę zakupu,
jaką nabywca zapłacił Producentowi, lub jej część, zgodnie z następującymi zasadami:
Jeśli Producent został prawidłowo powiadomiony o spadku lub pęknięciu w ciągu 3 (trzech) lat od daty rozpoczęcia, a
roszczenie związane z takim spadkiem lub pęknięciem zostało zgłoszone prawidłowo i uwzględnione, Producent
dostarczy bezpłatnie wyrób zastępczy lub, jeśli podejmie taką samodzielną decyzję, zwróci pierwotną cenę zakupu.
Jeśli Producent został prawidłowo powiadomiony o spadku lub pęknięciu po upływie 3 (trzech) lat od daty
rozpoczęcia, a roszczenie związane z takim spadkiem lub pęknięciem zostało zgłoszone prawidłowo i uwzględnione,
Producent dostarczy wyrób zastępczy.
Cena za wyrób zastępczy, jaką nabywca zapłaci wyniesie 10% ceny Producenta obowiązującej w chwili wymiany
Wyrobu, pomnożone przez liczbę lat, jakie minęły od daty rozpoczęcia do daty wymiany Wyrobu, jednak nie więcej
niż 90% obowiązującej wówczas ceny Producenta.
Producent może podjąć samodzielną decyzję o zwrocie różnicy pomiędzy ceną obowiązującą a ceną wymiany
określoną powyżej, zamiast dostarczenia wyrobu zastępczego.
Odpowiedzialność Producenta nie obejmuje jakichkolwiek kosztów związanych z demontażem i instalacją płyt.
Prawo właściwe i sąd właściwy
Niniejsza ograniczona gwarancja podlega prawu Izraela i jest zgodnie z tym prawem interpretowana. Sądem
właściwym jest sąd powszechny w Hajfie w Izraelu.
NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ PRODUCENTA DOTYCZĄCĄ WYROBU. WSZELKIE
INNE ROSZCZENIA W SPRAWIE SZKÓD LUB STRAT BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH LUB WYNIKOWYCH, NIEZALEŻNIE
OD ICH PRZYCZYNY, SĄ WYRAŹNIE WYJĘTE Z ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE
WSZELKIE INNE GWARANCJE, PISEMNE LUB USTNE, USTAWOWE, WYRAŹNE LUB DOMYŚLNE, W TYM WSZELKIE
GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

