
MARLON FSX LONGLIFE 

enoslojne polikarbonatne plošče Garancijski pogoji 

 

 

MARLON FS LONGLIFE & MARLON FSX LONGLIFE 

GARANCIJA 

 

Garant izdaja sledečo garancijo za Marlon FS Longlife in 

Marlon FSX Longlife polne prozorne polikarbonatne plošče 

(ref. S), kot je navedeno v odstavku A in B. 

 

Ta garancija velja samo za pravilno nameščene in vzdrževane 

plošče, kot ravna ali hladno krivljena zasteklitev, glede na 

priporočila Brett Martin Ltd, odvisno od omejitev in izločitev 

navedenih v tej garanciji. 

 

A  Svetlobna prepustnost 

 

10 letna garancija glede na navedene lastnosti: 

 

V obdobju 10-ih let, se bo indeks rumenenja za prozorne 

plošče, merjen v skladu z ASTM D 1925-77, spremenil za manj 

kot delta 10 v primerjavi s prvotno vrednostjo. 

 

V obdobju 10-ih let, se bo svetlobna prepustnost, merjena v 

skladu z ASTM D 1003-77, zmanjšala za ne več kot 10% v 

primerjavi s prvotno vrednostjo. 

 

B  Odpornost na vremenske vplive 

 

10 letna garancija glede na navedene lastnosti: 

 

V obdobju 10-ih let, ne bo prišlo do zloma, zaradi normalnega 

preperevanja UV zaščitene površine plošče. Reklamacije zaradi 

poškodbe toče bodo ocenjene s pomočjo simuliranega testa 

toče.  Vsaka testirana plošča, ki ostane nepoškodovana zaradi 

udarca umetnih kamnov toče premera 20 mm pri hitrosti 

21m/s, ne bo predmet reklamacije. 

 

Splošni pogoji 

 

1. Datum začetka te garancije je datum originalnega 

nakupa in velja samo za prvotnega kupca. Vlagatelj 

mora zagotoviti potrdilo z navedbo dokazil o 

datumu nakupa. 

2. Vsi drugi zahtevki za škodo ali izgubo, bodisi 

neposredni ali posredni oz. posledično ne glede na 

vzrok, so izrecno izključeni iz te garancije. 

3. Garancija ostane veljavna samo, če so bile plošče 

pravilno skladiščene, rokovane, nameščene in čiščene, 

kot priporoča Brett Martin Ltd. 

4. Brett Martin Ltd ali njegov pooblaščen zastopnik 

mora biti o vseh zahtevkih obveščen takoj in 

najkasneje v 28-ih dneh po domnevni škodi. 

Vlagatelj mora dovoliti pregled mesta montaže pred 

odstranitvijo plošč z njihovega prvotnega položaja. 

Brett Martin Ltd si poleg tega pridržuje pravico do 

neodvisne preiskave okoliščin nastale škode, vključno 

s preverjanjem lokalnih meteoroloških poročil in 

drugega. 

 

Zagotoviti je treba vzorce plošč za testiranje, če jih zahteva 

Brett Martin Ltd. 

 

         Omejitve in izključitve 

 

5. Ta garancija velja samo za plošče, ki so bile brez 

prask in niso imele stika s kemikalijami, barvami, 

lepili in drugimi nekompatibilnimi materiali. 

6. Ta garancija velja samo za plošče, ki so bile 

montirane z UV zaščiteno stranjo obrnjeno navzven, 

torej s stranjo, ki je lahko izpostavljena sončnemu 

sevanju in normalnim vremenskim pogojem. 

7. Ta garancija ne velja za plošče, ki so bile termično 

oblikovane ali drugače spremenjene glede na 

prvotno stanje. 

8. Da bo garancija veljala, morajo biti plošče montirane 

v skladu s priporočili proizvajalca, ki vključujejo: 

 

i. Zagotavljanje razmika podpornikov na 

primerni razdalji za debelino plošče ter 

pogojev uporabe. 

ii. Popolno upoštevanje priporočil o 

pritrjevanju z izogibanjem prekomernega 

zategovanja vijakov, profilov in ostalih 

pritrdil. 

iii. Plošče morajo biti ves čas skladiščenja 

zaščitene z neprozorno zaščito. 

iv. Rezanje, vrtanje in rokovanje kot svetuje 

Brett Martin Ltd. 

v. Specifične podrobnosti so podane za 

ukrivljene aplikacije. 

vi. Vse druge informacije so na voljo v 

označbah in publikacijah vezane na 

Marlon FS Longlife in Marlon FSX Longlife 

polne plošče.  

 

9. V primeru dogovorjenega reklamacijskega zahtevka si 

Termotom d.o.o. pridržuje pravico, da dobavi nove 

plošče brezplačno ali kupcu vrne denar za originalno 

nakupno ceno poškodovanih plošč. Zamenjava ali 

nadomestilo je skladno s tabelo spodaj. Stroški 

montaže so izrecno izključeni iz te garancije. Vsi 

nadaljnji zahtevki so izključeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Brett Martin Ltd, 24 Roughfort Road, Mallusk, 

Co. Antrim, Northern Ireland BT36 4RB. 

 

Prodajalec – garant: Termotom d.o.o., IOC Zapolje IV/6, 1370 

Logatec. 

 

 

 

 

 

Datum izročitve blaga:…………………………………………..  Številka računa: ……………………………………………… 

 

 

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

ČAS OD DATUMA 

NAKUPA 

NADOMESTILO 

MATERIALA 

Do 5 let 

V 6. letu 

V 7. letu 

V 8. letu 

V 9. letu 

V 10. letu 

100 % 

75% 

60% 

45% 

30% 

15% 


