
SAPHIR Garancijski pogoji 

 

 

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

  

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

 

Garancija izdana iz strani Arla Plast AB dne 1.1.2012 

Ta garancija velja le za plošče SAPHIR, ki jih proizvajala Arla 

Plast AB, tako v prozorni kot tudi v barvni verziji, le v primeru  

ravnih vertikalnih zasteklitev. Garancija velja 10 let za  

odpornost na vremenske pogoje (odpornost na udarce) in 5 let 

na kvaliteto nanosa. 

 

1. V obdobju 10ih let ne bo prišlo do loma plošče 

zaradi neposrednega vpliva običajnega vremena na 

strani, ki je zaščitena proti razenju. 

 

2. V obdobju 5ih let ne bo prišlo do napake na nanosu. 

To se nanaša le na odpornost proti razenju in 

oprijem pri normalnih vremenskih vplivih in 

priporočenem čiščenju. Indeks rumenenja, merjen 

skladno z ASTM E 313-96, se bo spremenil manj kot 

10 enot v primerjavi z originalno vrednostjo. Pri 

opalnih barvah se bo indeks rumenenja spremenil za 

manj kot 19 enot v primerjavi z originalno 

vrednostjo. 

 

3. Garancija ne velja za robove, ki so brez nanosa. V 

primeru nezaščitenega roba, je garancija veljavna le 

za del minimalno 50 mm od roba. 

 

4. Garancija velja le za plošče, ki so vgrajene v državah 

EU, Norveški in Švici. 

 

5. Rokovanje, skladiščenje, montaža in čiščenje SAPHIR 

plošč naj bo skladna s priporočili Arla Plast AB. 

 

6. Če so bile plošče strojno obdelane, garancija velja za 

nanos po pogojih navedenih zgoraj. Garancija ne 

velja za termoformirane ali hladno krivljene SAPHIR 

plošče. 

 

7. Začetni datum te garancije je datum originalnega 

nakupa in velja le za prvotnega kupca. Terjalec mora 

predložiti potrdilo na katerem je neveden datum 

nakupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reklamacija mora biti predložena ne kasneje kot 28 

dni od domnevne napake. 

 

9. Plošče se sme odstraniti z originalnega mesta vgradnje 

preden lahko Arla Plast AB izvede pregled in 

dodatno, Arla Plast AB si pridržuje pravico neodvisne 

preiskave vzroka napake. 

 

10. Stroški ponovne vgradnje in montaže, in bolj splošno 

vse druge reklamacije poškodb ali izgube, direktne ali 

indirektne, ali posledične, ne glede na vzrok, so 

izrecno izključene iz te garancije.  

 

11. V kolikor je reklamacija upravičena, bo Arla Plast AB 

nadomestil material, ali del tega, skladno z 

naslednjimi pogoji 

 

 

Čas od originalnega 

datuma nakupa 

Odstotek nadomestila 

zavrnjenega materiala 

Do 5 let 100 % 

V 6. letu 75 % 

V 7. letu 60 % 

V 8. letu 45 % 

V 9. letu 30 % 

V 10. letu 15 % 

 

12. V primeru, da proizvod ni na voljo v proizvodnem 

programu Arla Plast AB, bo kupcu izdano povračilo v 

višini originalne nakupne cene poškodovanih plošč. 
 

 

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 AB, Box 33, 590 30 Borensberg, 

Sweden 

 

Prodajalec-garant: TERMOTOM d.o.o., IOC Zapolje IV/6, 1370 

Logatec  

 

 


