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OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA NA OKRES 10 (DZIESIĘCIU) LAT 
 
Klient: 
 

Projekt: 
 

Nr faktury PALRAM: 
 

Szczegóły Wyrobu: Nr palety: Nr zamówienia: 
 
Definicja 
Spółka PALRAM Industries (1990) Ltd. (zwana dalej "Producentem") udziela niniejszym gwarancji na strukturalne arkusze poliwęglanowe "SUNLITE", 
przezroczyste lub półprzezroczyste, z zastrzeżeniem wszelkich warunków dodatkowych zawartych w niniejszym dokumencie: 
 
Zakres gwarancji 
 
Przepuszczalność światła 
Wyrób nie utraci więcej niż 6% zdolności przepuszczalności światła (dalej "spadek parametrów") przez okres 10 lat od daty wejścia w życie gwarancji, która 
określona jest poniżej, wyłącznie i bezpośrednio pod wpływem promieniowania słonecznego (zgodnie z pomiarami dokonanymi według procedur 
wskazanych w normie ASTM D-1003-77). 
 
Kolor 
Wyrób nie wykaże zmiany poziomu zabarwienia żółtego powyżej 10 jednostek delta w przypadku produktu przezroczystego lub 15 jednostek delta w 
przypadku produktów White Opal (biały opalizujący) lub Diffuser (rozpraszający światło) (dalej "spadek parametrów") przez okres 10 lat od daty wejścia w 
życie gwarancji, wyłącznie i bezpośrednio pod wpływem promieniowania słonecznego (zgodnie z pomiarami dokonanymi według procedur wskazanych w 
normie ASTM E-313-05). 
 
Pęknięcie 
Wyrób nie pęknie wskutek utraty wytrzymałości na uderzenie wyłącznie i bezpośrednio pod wpływem uderzeń gradu o rozmiarach grudek do 20 mm (1"), 
osiągającego prędkość do 20 m/s (44,7 mph) (utrata tej wytrzymałości zwana jest dalej "pęknięciem"). Niedopuszczalny poziom utraty wytrzymałości na 
uderzenie określony zostanie w drodze próby przeprowadzonej według ISO 6603/1-1985(E) i/lub ASTM D-5628-95 - metoda F, na próbce pękniętego 
arkusza. Niniejsza gwarancja znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy podczas badania próbka popęka na drobne, oddzielne części (rozpadnie 
się). 
 
Data wejścia w życie gwarancji 
Za datę wejścia w życie gwarancji uznaje się datę produkcji Wyrobu lub - jeżeli data ta nie jest wskazana na wyrobie - datę nabycia Wyrobu od Producenta. 
 
Ograniczenia 
Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie pod warunkiem obchodzenia się z wyrobem, przechowywania go, czyszczenia, montażu i konserwacji w sposób 
zgodny z pisemnymi zaleceniami Producenta. 
 
Roszczenia i zawiadomienia 
Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być zgłaszane Producentowi na piśmie w okresie gwarancji, natychmiast po wystąpieniu spadku parametrów lub 
pęknięcia. Do zgłoszenia należy załączyć oryginał dowodu sprzedaży oraz niniejszą gwarancję. Zgłaszający roszczenie ma obowiązek udostępnić 
Producentowi do kontroli wszystkie lub dowolną wymaganą część arkuszy, których roszczenie dotyczy, a także całe miejsce montażu, nie dokonując 
wcześniej żadnych zmian pierwotnego położenia arkuszy, nie zdejmując ich, nie przesuwając i nie dokonując w ich obrębie żadnych modyfikacji, a ponadto 
zgłaszający roszczenie może być zobowiązany do zwrotu arkuszy do Producenta celem przeprowadzenia stosownych badań. Producent zastrzega sobie 
prawo do niezależnego prowadzenia dochodzenia przyczyn jakichkolwiek usterek. 
 
Odszkodowanie 
Jeżeli roszczenie wynikające z niniejszej ograniczonej gwarancji okaże się zasadne, Producent dostarczy nabywcy nieodpłatnie wyrób zastępczy lub według 
własnego wyłącznego uznania zwróci nabywcy pierwotną cenę zakupu, którą nabywca uiścił na rzecz Producenta, bądź część tej ceny, zgodnie z 
następującym harmonogramem: 
 
Jeżeli Producent zostanie prawidłowo zawiadomiony o wystąpieniu spadku parametrów lub pęknięcia w ciągu 3 (trzech) lat od daty wejścia w życie 
gwarancji, a roszczenie w tej sprawie zostanie prawidłowo wniesione i potwierdzone, Producent dostarczy nabywcy nieodpłatnie wyrób zamienny lub 
według własnego wyłącznego uznania zwróci nabywcy kwotę stanowiącą równowartość pierwotnej ceny zakupu. 
 
Jeżeli Producent zostanie prawidłowo zawiadomiony o wystąpieniu spadku parametrów lub pęknięcia po upływie ponad 3 (trzech) lat od daty wejścia w 
życie gwarancji, a roszczenie w tej sprawie zostanie prawidłowo wniesione i potwierdzone, Producent dostarczy nabywcy wyrób zamienny. 
Cena takiego zamiennika, do której uiszczenia zobowiązany będzie nabywca, stanowić będzie iloczyn 10% ceny obowiązującej u Producenta w terminie 
wymiany i liczby lat, które upłynęły od daty wejścia w życie gwarancji do dnia wymiany, jednak łącznie nie więcej niż 90% ceny obowiązującej u Producenta 
w danym czasie. 
Producent może według własnego uznania, zamiast wymiany wyrobu, dokonać zwrotu różnicy pomiędzy ceną obowiązującą a ceną zamiennika ustaloną na 
zasadach wskazanych powyżej. 
Zakres odpowiedzialności Producenta nie obejmuje żadnych kosztów demontażu i montażu arkuszy. 
 
Prawo i sądy właściwe 
Niniejsza ograniczona gwarancja podlega prawu Izraela. Sądem właściwym jest wyłącznie sąd izraelski w Hajfie. 
 
NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA STANOWI JEDYNĄ GWARANCJĘ UDZIELANĄ PRZEZ PRODUCENTA W ODNIESIENIU DO DANEGO 
WYROBU. Z ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI WYŁĄCZA SIĘ WYRAŹNIE WSZELKIE INNE ROSZCZENIA DOTYCZĄCE SZKÓD I STRAT 
BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH I WTÓRNYCH, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY. NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE 
PISEMNE I USTNE GWARANCJE USTAWOWE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE GWARANCJE POKUPNOŚCI I 
ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 


