
 
 
 
 

 

PALSUN®, PALSUN® UV2 
DZIESIĘCIOLETNIA OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA  

 
Klient: PALRAM faktura nr: 

Informacja o produkcie: Zamówienie Nr: 
 

Definicja 
“PALSUN®, PALSUN PLUS®” sztywne płaskie przeźroczyste lub pół- przeźroczyste arkusze poliwęglanowe (od tej pory nazywane "Produktem" niniejszym są 
objęte gwarancją przez PALRAM Industries (1990) Ltd. (od tej pory nazywanym "Producentem") i podlegają wszystkim warunkom tu zawartym: 

Zakres gwarancji  

Przepuszczalność światła 
Produkt nie utraci więcej niż 10% swoich możliwości przepuszczania światła (od tej pory "pogorszy się") przez okres 15 lat od daty rozpoczęcia 
eksploatacji, zdefiniowanej poniżej, w wyniku bezpośredniego i wyłącznego wpływu promieniowania słonecznego (według pomiarów wykonanych 
zgodnie z procedurami określonymi w normie ASTM D-1003-77). 

 

Kolor 
Produkt nie zmieni odcienia żółci o więcej niż 15 jednostek delta (od tej pory "pogorszy się") przez okres 15 lat od daty rozpoczęcia eksploatacji, 
zdefiniowanej poniżej, w wyniku bezpośredniego i wyłącznego wpływu promieniowania słonecznego (według pomiarów wykonanych zgodnie z 
procedurami określonymi w normie ASTM E-313-05). 

 

Rozbicie 
Produkt nie ulegnie uszkodzeniu wynikającemu z utraty odporności na uderzenie, spowodowanej bezpośrednio i wyłącznie przez starzenie w warunkach 
atmosferycznych i/lub nie ulegnie uszkodzeniu spowodowanemu bezpośredni i wyłącznie przez grad, o średnicy do 25mm (1”), uderzający z prędkością do 20 m/s 
(44.7mph) (Utrata wyżej opisanej właściwości będzie od tej pory określana jako "rozbicie"). 
Nadmierna utrata odporności na uderzenie zostanie określona w badaniach, zgodnie z ISO 6603/1-1985(E) i/lub ASTM D-5628–95 metoda F,  które zostaną 
przeprowadzone na fragmencie rozbitego arkusza. 
Niniejsza gwarancja będzie miała zastosowanie wyłącznie jeśli próbka w trakcie badań okaże się krucha i zostanie rozbita na oddzielne kawałki (rozpadnie się na kawałki). 

 

Uwagi 
W przypadku zastosowania TF (kształtowania termicznego) niniejsza gwarancja pozostanie w mocy wyłącznie jeśli zastosowany zostanie specjalny PALSUN®, 
PALSUN PLUS® (specjalnie zamawiany do stosowania przy kształtowaniu termicznym) 

 

Data rozpoczęcia eksploatacji 
Data rozpoczęcia eksploatacji będzie to data wytworzenia produktu, lub, jeśli taka data nie widnieje na produkcie, data zakupu produktu od producenta. 

 

Ograniczenia 
Niniejsza gwarancja zachowuje ważność wyłącznie jeśli produkt jest obsługiwany, przechowywany, czyszczony, instalowany i konserwowany zgodnie z pisemnymi 
wskazówkami producenta.  

 

Reklamacje i powiadomienia 
Każda reklamacja gwarancyjna musi być złożona na piśmie do producenta przed zakończeniem okresu gwarancji i natychmiast po wystąpieniu pogorszenia . 
Reklamacja powinna zawierać oryginalny dowód sprzedaży i niniejszą gwarancję. Strona składająca reklamację musi umożliwić producentowi inspekcję wszystkich 
reklamowanych arkuszy oraz miejsce ich montażu, dopóki wszystkie arkusze znajdują sie w swoim początkowym położeniu i nie zostały usunięte, przemieszczone 
lub zmienione w jakikolwiek sposób i/lub zwrócić arkusze do producenta w celu wykonania badań. Producent zastrzega prawo do niezależnego wyjaśnienia 
przyczyny wszystkich defektów.  

 

Odszkodowanie 
Jeśli reklamacja na mocy niniejszej gwarancji jest uzasadniona, producent zapewni kupującemu darmowy produkt zastępczy, lub wedle swojego wyłącznego 
uznania, zwróci oryginalną kwotę zakupu zapłaconą producentowi, lub jej część, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

W przypadku jeśli producent został należycie powiadomiony o pogorszeniu w przeciągu 3 (trzech) lat od daty rozpoczęcia eksploatacji, a reklamacja 
została złożona w odpowiedni sposób i pozytywnie rozpatrzona, producent zapewni darmowy produkt zastępczy, lub jako opcję, wedle swojego uznania, 
zwróci oryginalną cenę zakupu.  

 

W przypadku, jeśli został należycie powiadomiony o pogorszeniu po upływie więcej niż 3 (trzech) lat od daty rozpoczęcia eksploatacji, a reklamacja została 
złożona w odpowiedni sposób i rozpatrzona pozytywnie, producent dostarczy produkt zastępczy.  
Cena produktu zastępczego, którą zapłaci kupujący będzie wynosić 6.7 % ceny efektywnej producenta w momencie wykonywania wymiany, przemnożone 
przez liczbę lat od daty rozpoczęcia eksploatacji, ale nie przekroczy 90% ówczesnej ceny efektywnej producenta. 
Producent, wedle swojego uznania, może zwrócić różnicę pomiędzy ceną efektywną a ceną za wymianę, jak określono powyżej, zamiast zapewnienia produktu 
zastępczego.  

 

Do odpowiedzialności producenta nie należy żaden koszt usuwania ani instalacji arkuszy. 
 

Jurysdykcja 
Niniejsza ograniczona gwarancja będzie podlegać i będzie sporządzona według przepisów prawnych Państwa Izrael. Izraelski sąd w Haifie będzie posiadał wyłączną 
jurysdykcję.  

 

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA BĘDZIE JEDYNĄ GWARANCJĄ PRODUCENTA MAJĄCĄ ZASTOSOWANIE DO PRODUKTU. JAKIEKOLWIEK INNE 
ROSZCZENIA DOTYCZĄCE USZKODZEŃ LUB STRAT CZY TO BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH CZY WTÓRNYCH, BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ, SĄ 
KATEGORYCZNIE WYKLUCZONE Z NINIEJSZEJ GWARANCJI. NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, PISEMNE CZY USTNE, 
USTAWOWE, WURAŻONE WYRAŹNIE LUB IMPLIKOWANE, ŁĄCZNIE Z JAKIMIKOLWIEK GWARANCJAMI HANDLOWYMI LUB PRZYDATNOŚCIĄ DO 
POSZCZEGÓLNEGO CELU.  


