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CRYLUX
GARANCIJA V SKLADU S CISG
AKRILNE PLOŠČE CAST
Pravice kupca v primeru, če plošče CRYLUX niso v skladu z določbami v pogodbi.
1.

Skladnost blaga: ugotavljanje skladnosti blaga

(1)
Blago, ki ga dobavlja POLYCASA, je ustrezne kakovosti, ustreza količini in opisu za običajno uporabo
in je zapakirano tako, da blago ostane nepoškodovano.
Garancija se nanaša le na sestavo in trajnost blaga ter na lastnosti, ki so opisane v določbah (2) do (4).
V pogodbi se uporabljajo določbe, ki so zapisane v Konvenciji ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga
(CISG), in se navezujejo na skladnost blaga in pravice tretje stranke, ter na reklamacije, ki so povezane z
dobavo ali neskladnostjo blaga, v kolikor te določbe niso spremenjene ali izključene iz pogodbe.
(2)
Proizvajalec POLYCASA in kupec se strinjata, da so standardne plošče CRYLUX v skladu s pogodbo,
če ustrezajo kvaliteti, kot je opisano v nadaljevanju. Standardne plošče CRYLUX imajo zaščito pred
škodljivimi učinki UV žarkov za obdobje desetih (10) let od datuma nakupa plošče. Standardne plošče
CRYLUX v tem času ne bodo bistveno spremenile svetlobne prepustnosti ali mehanskih lastnosti pri
pogojih, ki so značilni za zmerno evropsko podnebje.
(3)
Sprememba svetlobne prepustnosti se ugotavlja glede na ISO 13468-2 (usklajen z DIN 5036, ASTM
D-1003); za testiranje je potrebno vzorčenje plošč, ki se jih razreže na predpisane mere in predhodno očisti.
Plošče CRYLUX so v skladu s pogodbo, če se vrednost svetlobne prepustnosti spremeni za manj kot 10 %
glede na vrednost, ki je bila izmerjena pri proizvajalcu POLYCASA na dan proizvodnje.
(4)
Mehanske lastnosti plošč se določijo glede na modul elastičnosti (ISO 178) in trdnost (ISO 527).
Plošče CRYLUX so v skladu s pogodbo, če se po desetih (10) letih modul elastičnosti in trdnost zmanjšata za
manj kot 10 % v primerjavi z vrednostjo, ki je bila izmerjena pri proizvajalcu POLYCASA na dan proizvodnje.
Za testiranje se uporabljajo vzorci plošče, ki so brez prask, ter po potrebi tudi očiščeni.
(5)
POLYCASA izdaja garancijo, kot je zapisano v tem dokumentu. POLYCASA ne izdaja druge izrecne
ali implicitne garancije, v pisni ali ustni obliki, kot tudi ne drugih izjav o skladnosti, prav tako tudi ne izdaja
drugih garancij ali izjav, vključno s promocijskim materialom, s katerimi bi bili določeni prodajni pogoji ali
primernost blaga za določen namen uporabe.
(6)
Vse morebitne spremembe tega dokumenta so veljavne le v primeru, če so zapisane v pisni obliki.
Določbo, ki predpisuje, da je potrebno vse spremembe zapisati v pisni obliki, ni mogoče ustno preklicati.
2.

Dolžnosti kupca: pregled plošč in reklamiranje

(1)
Kupec je dolžan plošče pregledati ali jih dati v pregled v najkrajšem možnem času, vendar
najkasneje v roku enega (1) tedna od datuma, ko kupec prevzame blago. V primeru, ko se blago na željo
kupca pošilja na izbrani naslov (Versendungskauf), mora biti blago ob prispetju pregledano, tj. na pomolu
pristanišča za blago s pariteto CIF ali FOB. Pri pošiljanju blaga prek tranzita ali pri prepošiljanju blaga v drugi
namembni kraj (Streckengeschäft), se pregled lahko odloži do prispetja blaga v namembni kraj, vendar le v
primeru, če je bila POLYCASA ob sklenitvi pogodbe s tem seznanjena. Pri večjih količinah zadostuje, če se
blago pregleda na manjšem in naključno izbranem vzorcu.
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(2)
Kupec izgubi pravico do sklicevanja na neskladnost blaga in pravico do pritožbe zoper proizvajalca
POLYCASA, če blago proda tretji osebi in če v roku enega (1) tedna od datuma, ko kupec odkrije oziroma naj
bi odkril napako, proizvajalca POLYCASA o tem ne obvesti in natančno opredeli naravo neskladnosti. V
primeru, če kupec zaradi lastne krivde ne obvesti proizvajalca o napaki, se le ta ne upošteva.
(3)
V primeru, ko kupec kasneje odkrije, da blago ni skladno s pogodbo, mora o tem nemudoma
obvestiti proizvajalca oziroma najkasneje v roku enega tedna od odkritja napake, sicer se blago smatra za
skladno in kupec tako nima pravice do sklicevanja na neskladnost ali do pritožbe zoper proizvajalca
POLYCASA zaradi neskladnosti blaga, prav tako v primeru, če je blago namenjeno nadaljnji prodaji.
(4)
Če želi kupec uveljavljati svoje pravice, mora proizvajalca o tem pravočasno obvestiti, kar lahko
stori po priporočeni pošti ali po faksu.
3.

Nadomestna dobava blaga v primeru reklamacij

(1)
Če blago ni v skladu s pogodbo, ko tveganje preide na kupca, lahko kupec zahteva menjavo
standardnih plošč CRYLUX za plošče brez pomanjkljivosti (nadomestna dobava blaga). Kupec ne more
zahtevati odstranitve poškodovanih plošč pri nadomestni dobavi blaga. Tveganje preide na kupca, ko
POLYCASA blago preda kupcu, posredniku, prevozniku ali drugi osebi oziroma posredniku, ki ga kupec
določi za prevoz blaga.
(2)

V primeru neskladnosti blaga bo POLYCASA nadomestila:

- 100 % blaga v roku petih (5) let od datuma nakupa;
- 60 % blaga v roku od pet (5) do sedem (7) let od datuma nakupa;
- 30 % blaga v roku od sedem (7) do deset (10) let od datuma nakupa.
V primeru, če kupec blago proda tretji osebi (prodajna veriga), ostajajo pravice kupca do pritožbe za dano
obdobje nespremenjene. Omenjene pravice kupca so časovno omejene in določene v skladu z zakonom.
Pogodbene določbe, ki se navezujejo na obveznosti kupca glede pregleda plošč in v primeru reklamacij,
veljajo tudi pri prodaji blaga tretji osebi, in sicer za dano obdobje. Po preteku desetih (10) let od datuma
nakupa kupec izgubi pravico do nadomestne dobave blaga.
(3)
Stroške prevoza in druge stroške, ki posledično nastanejo zaradi dobave nadomestnega blaga,
mora kriti POLYCASA. Stroške in nastalo škodo, ki nastane zaradi odstranitve in namestitve nadomestnih
plošč, mora kriti kupec.
(4)
V primeru, če POLYCASA ne more dobaviti nadomestnega blaga v najkrajšem možnem času ali
povrniti sorazmernega deleža nastalih stroškov, si POLYCASA lahko pridrži pravico do kasnejše dobave
blaga ne glede na pogodbene določbe.
4.

Kdaj nadomestna dobava blaga ni mogoča?

(1)
Ko tveganje preide na kupca, POLYCASA ni več odgovorna za neskladnost blaga. Kupec ni
upravičen do nadomestne dobave standardnih plošč proizvajalca POLYCASA, če se plošče, potem ko preide
tveganje na kupca, opraskajo, razpokajo ali zlomijo, ali v primeru, če so plošče izpostavljene korozivnim
materialom ali vplivom okolja, ki razjedajo ali uničujejo plošče. Prav tako kupec ni upravičen do nadomestne
dobave blaga, če se zaščitna folija poškoduje, ko tveganje že preide na kupca.
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(2)
Kupec ni upravičen do nadomestne dobave standardnih plošč CRYLUX, če pri namestitvi, obdelavi
ali pri hrambi kupljenih plošč ne upošteva priporočil in navodil, ki jih izda POLYCASA.
(3)
Tako kupec kot tudi tretja oseba v prodajni verigi mora pri namestitvi, obdelavi ali pri hrambi teh
plošč upoštevati priporočila in navodila, ki jih izda POLYCASA. Kupec ali tretja oseba v prodajni verigi ima
kadarkoli pravico dobiti priporočila in navodila od proizvajalca POLYCASA ali od pooblaščenega dobavitelja.
(4)
Pritožbe zaradi napak ali škode na ploščah, ki so nastale zaradi neupoštevanja navodil in priporočil
proizvajalca POLYCASA, se ne upoštevajo.
5. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti s strani kupca
(1)
Če blago ni v skladu s pogodbo, ko tveganje preide na kupca, mora biti nadomestna dobava blaga
izvedena v najkrajšem možnem času. Kupec lahko proizvajalcu POLYCASA določi rok za dobavo
nadomestnega blaga, ki pa ne sme biti krajši od dveh (2) mesecev od datuma, ko je bilo blago reklamirano.
(2)
POLYCASA ima pravico, da opravi pregled in preveri skladnost blaga. Na željo proizvajalca
POLYCASA mora kupec priskrbeti vzorce ali dovoliti odvzem vzorcev. Kupec ni upravičen do povrnitve
stroškov, ki nastanejo zaradi odvzema vzorcev.
(3)
Rok za nadomestno dobavo blaga ne teče v času, ki je potreben, da POLYCASA pregleda
reklamirane plošče, ali v času, ko se ugotavlja skladnost blaga. Če se rok za nadomestno dobavo blaga
spremeni zaradi preverjanja reklamiranih plošč, mora POLYCASA kupca o tem pisno obvestiti. Rok za
nadomestno dobavo blaga se s tem ne sme podaljšati za več kot šest (6) mesecev. V primeru, če
nadomestna dobava blaga ni izvedena do določenega roka, ima kupec pravico, da izpodbija pogodbo s
trditvijo, da blago ni v skladu s pogodbo.
(4)
Kupec ne more navajati drugega razloga, s katerim bi lahko izpodbijal veljavnost pogodbe. Razlog
za izpodbijanje veljavnosti pogodbe mora kupec podati v pisni obliki. V tem primeru bo POLYCASA za
reklamirane plošče kupcu povrnila celoten znesek v višini, ki je naveden v pogodbi ali sorazmeren znesek, če
je od datuma nakupa minilo več kot pet (5) let in če je bila napaka na ploščah prijavljena prvič. Kupec nima
pravice zahtevati obresti.
(5)
V primeru, ko blago ni v skladu s pogodbo, kupec nima pravice zahtevati nižje cene (Minderung),
pravice do nadomestila za škodo ali pravice do povračila stroškov.
(6)
V primeru, ko blago zaradi namernih dejanj ni ustrezno, ali v primeru reklamacij zaradi s tem
povezane nastale škode, se reklamacije ne upoštevajo.
6.

Pravice kupca pri prodaji blaga tretji osebi

(1)
V primeru, ko je dobavljeno blago s strani proizvajalca POLYCASA predmet nadaljnje prodaje tretji
osebi v prodajni verigi, lahko le ta uveljavlja pravico do pritožbe zoper proizvajalca POLYCASA zaradi
pomanjkljivosti blaga največ dve (2) leti od datuma, ko je POLYCASA dobavila blago kupcu. Ko kupec
uveljavlja pravice proti drugemu kupcu v prodajni verigi, se upoštevajo zakonske določbe in določbe v tej
pogodbi.
(2)
Če obstaja sum, da je plošča CRYLUX že poškodovana, ko tveganje preide na tretjo osebo, in je
napaka prijavljena v roku šestih (6) mesecev od datuma, ko tveganje preide na že omenjeno tretjo osebo,
plošče v tem primeru niso v skladu z lastnostmi standardnih plošč CRYLUX in v skladu s pogodbo o
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skladnosti, ki je sklenjena med strankama. V tem primeru je POLYCASA izrecno izključena in ni odgovorna,
če plošče niso v skladu z lastnostmi standardnih plošč CRYLUX.
7.

Obveznosti v primeru reševanja nesporazumov

Če je katerakoli določba v pogodbi v celoti ali delno neveljavna, imata pogodbeni stranki možnost
nadomestiti to določbo z veljavnimi klavzulami, in sicer s tistimi, ki so z ekonomskega vidika najbliže tem
določbam. Enako velja v primeru, ko imajo določbe take pravne posledice, ki pogodbenima strankama ne
ustrezajo, ali v primeru, ko se določbe izkažejo za nepopolne ali vsebujejo pomanjkljivosti.

Prevod: Termotom d.o.o. Za morebitne napake pri prevodu ne odgovarjamo. Za morebitne napake se vam iskreno opravičujemo,
zato prilagamo originalno garancijo v angleškem jeziku.

Garancija velja na območju Republike Slovenije. Termotom d.o.o. daje garancijo za poškodbe na materialu do prevzema blaga s
strani kupca. Ne jamčimo pa za napake nastale pri transportu po izročitvi blaga ali ob nepravilni montaži.
PODJETJE TERMOTOM BO UPOŠTEVALO REKLAMACIJE SAMO OB PREDLOŽITVI ORIGINALNEGA RAČUNA OZ. DRUGEGA
DOKAZILA O NAKUPU MATERIALA.
_______________________________________________
Proizvajalec: POLYCASA SPAIN, S.A. UNIPERSONAL, Pol. Ind. La Ferrería C, Alimentació, 6-12, 08110 Montada i Reixac,
BARCELONA, ŠPANIJA
Prodajalec - garant: TERMOTOM d.o.o., IOC Zapolje IV/6, 1370 Logatec.

Datum izročitve blaga:…………………………………………..

Številka računa: ………………………………………………

Opis blaga: ………………………………………………………………………………………………………………………………….....
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