Multiclear plošče

Arla Plast s.r.o. zagotavlja 10-letno omejeno garancijo za
MulticlearTM plošče. Garant jamči, da se material ne bo
poškodoval zaradi udarcev toče in ne bo imel izgube svetlobne
prepustnosti ter prekomernega rumenenja zaradi vremenskih
vplivov.

Garancijski pogoji

7.

Ta omejena pisna garancija je pogojena z naslednjimi pogoji:
UV učinek & Svetlobna prepustnost
Spremembe v svetlobni prepustnosti so izmerjene v skladu z
ISO 13468-1 metodo testiranja. Vzorci v predpisani velikosti za
to metodo testiranja se izrežejo iz plošče in se pred testiranjem
očistijo po priporočilih podjetja Arla Plast s.r.o.. Nato se plošča
izmeri za spremembo v svetlobni prepustnosti in se primerja z
vrednostjo izmerjeno na dan proizvodnje. Če je razlika manj
kot 6 %, potem je proizvod v mejah skladnosti. Rumenenje
plošče je izmerjeno z metodo v skladu z ASTM D1925. Testni
vzorec bo odrezan in očiščen glede na priporočila podjetja Arla
Plast s.r.o.. Testirani vzorci, ki kažejo indeks rumenenja manj
kot 10 delta enot v primerjavi z njihovo originalno vrednostjo
izmerjeno s strani Arla Plast s.r.o. na dan proizvodnje so v
mejah skladnosti.
Odpornost na točo
Multiclear plošče so odporne na udarce toče. Odpornost na
točo se testira v skladu s testom, ki ga je razvil TNO
(Nizozemski testni inštitut), Nizozemska. Test odpornosti na
točo se izvede tako, da se vzame 10 enot umetne toče premera
20 mm in se jih izstreli v površino plošče pri sobni temperaturi s
hitrostjo 21 m/s. Če ima testirana plošča manj kot 5 lukenj na
površini plošče, potem je v mejah skladnosti.
Obveza kupca
1.
Vgradnja Multiclear plošč mora biti izvedena znotraj
naslednjih držav: države EC, Norveška, Švica,
Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in
Makedonija.
2. Z Multiclear ploščami moramo rokovati, jih
skladiščiti, vgrajevati in čistiti po priporočilih podjetja
Arla Plast s.r.o..
3. Če smo ploščo obdelovali, se garancija nanaša le na
prosojnost in rumenenje v skladu z zgoraj
navedenimi pogoji.
4. Začetni datum garancije je datum originalnega
nakupa in ostaja veljaven samo za originalnega
kupca. Tožnik mora predložiti račun kot dokazilo o
datumu nakupa.
5. Reklamacija mora biti podana ne kasneje kot v 28-ih
dneh po odkritju napake.
6. Plošč ne smemo odstraniti z originalnega mesta
vgradnje preden inšpekcija s stani Arla Plast s.r.o.
lahko opravi pregled in še, Arla Plast s.r.o. si

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

pridržuje pravico neodvisne preiskave vzroka
napake.
V kolikor je reklamacija glede na to omejeno
garancijo upravičena, bo Arla Plast s.r.o. brezplačno
nadomestil material, ali del tega, v skladu z
naslednjimi pogoji:
Čas od originalnega
datuma nakupa
Do 5 let
V 6. letu
V 7. letu
V 8. letu
V 9. letu
V 10. letu

8.

9.

Odstotek nadomestila
poškodovanega
materiala
100 %
75 %
60 %
45 %
30 %
15 %

Ponovna gradnja ali stroški obdelave, in bolj splošno
vse druge reklamacije poškodb ali izgube, direktne ali
indirektne, ali posledične, ne glede na vzrok, so
izrecno izključene iz te garancije.
Izključeno iz garancije: naslednje uporabe so
izključene iz garancije, ker predstavljajo pogoje, ki
niso primerni za polikarbonatne plošče:
Plošča v stiku s kemičnim sredstvi. Spisek
kemičnih sredstev je na voljo na vašo
prošnjo.
Plošča, ki je opraskana ali odrgnjena.
Plošča vgrajena s tesnilnimi materiali,
trakovi ali pritrdilnimi elementi, ki niso
kompatibilni s polikarbonatom.
Plošča, ki je bila izpostavljena vročini ali
toplotno obdelovana.
Plošča, ki je bila vgrajena z radijem
upogibanja ali z drugimi pogoji, ki niso
predpisani v Navodilih vgradnje s strani
Arla Plast s.r.o..
Plošča debeline manj kot 8 mm.

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.

Proizvajalec: Arla Plast s.r.o., Královský Vrch 1982, CZ-432 01
Kadan, Češka
Prodajalec: TERMOTOM d.o.o., IOC Zapolje IV/6, 1370
Logatec

Številka računa: …………………………………………………………

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

S strani Arla Plast s.r.o. izdano dne 7.9.2007.
(Glej tudi originalno garancijo v angleškem jeziku.)

