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DOSKA LEXAN™ CLINIWALL™ označenie AC6200, typy AC6206, AC6205 (antibakteriálna úprava) 
10-ROČNÁ PÍSOMNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA 
Dosky LEXAN Cliniwall AC6200 sa neporušia v dôsledku straty pevnosti voči nárazu pri použití v interiéri v priebehu desiatich (10) rokov od 
dátumu predaja spoločnosťou TERCOPLAST. 
 
 
1. Táto obmedzená písomná záruka sa vzťahuje výlučne na nepriehľadnú dosku AC6200 vyrobenú spoločnosťou SABIC v Európe vo všetkých 
dostupných štandardných farbách: WH6C057, BR8G038, CY8C179, CN6G033, BL8G009, BL1G038, GY1G140, GY7G160, 86183, OR6G061 a 
YW7G055, ak sa používajú správne ako ploché, zakrivené alebo tvarované dosky, pričom je potrebné s nimi manipulovať, skladovať ich, 
spracovávať, inštalovať a udržovať podľa odporúčaní spoločnosti SABIC. 
2. Táto obmedzená písomná záruka sa nevzťahuje na dosku, ktorá bola poškriabaná, obrúsená alebo vystavená korozívnym materiálom 
alebo chemikáliám. 
3. Táto obmedzená písomná záruka sa poskytuje iba pôvodnému kupujúcemu dosky SABIC a nevzťahuje sa na žiadneho následného 
kupujúceho alebo nadobúdateľa. Všetky nároky na záruku uvedené v tomto dokumente musia byť uplatnené okamžite počas záručnej 
doby, a to tak, že reklamáciu písomne predložíte spoločnosti SABIC spolu s originálom potvrdenia o predaji, ktorý musí obsahovať meno a 
adresu kupujúceho, dátum nákupu, úplný názov výrobku, číslo zásielky a zakúpený objem. Žiadateľ musí na požiadanie spoločnosti SABIC 
povoliť kontrolu materiálu na mieste a/alebo vrátiť dosky spoločnosti SABIC na testovanie. 
4. Na účely tejto obmedzenej písomnej záruky: Mechanické vlastnosti po 10 rokoch: 
           a. Modul pružnosti bude > 2100 MPa. Modul pružnosti sa meria v ťahovej skúške podľa ISO 527. 
           b. Pevnosť v ťahu bude > 55 MPa. Pevnosť v ťahu sa meria v ťahovej skúške podľa ISO 527. 
5. SABIC si vyhradzuje právo samostatne preskúmať príčinu akéhokoľvek zlyhania. Ak je nárok podľa tejto obmedzenej písomnej záruky 
oprávnený, SABIC bezplatne poskytne kupujúcemu náhradný materiál v súlade s nasledujúcim harmonogramom: 

 
 Doba od dátumu 
kúpy tovaru  

Náhrada materiálu  

do 5 rokov  100%  

v 6. roku  75%  

v 7. roku  60%  

v 8. roku  45%  

v 9. roku  30%  

v 10. roku  15%  

 
Ak náhradný materiál nie je možné poskytnúť v primeranej lehote, SABIC sa môže rozhodnúť vrátiť pôvodnú kúpnu cenu zaplatenú 
spoločnosti SABIC alebo jej časť v súlade s uvedeným harmonogramom. 
6. Táto písomná limitovaná záruka je výlučnou zodpovednosťou spoločnosti SABIC za výrobky a výhradným nápravným prostriedkom pre  
zákazníka, všetky ďalšie nároky škody sú vylúčené. Táto písomná limitovaná záruka platí namiesto všetkých ostatných záruk (s výnimkou 
vlastníckeho práva), písomných či ústnych, zákonných, výslovných alebo implikovaných, vrátane akejkoľvek písomnej limitovanej záruky 
obchodovateľnosti alebo vhodnosti k určitému účelu. Táto desaťročná písomná limitovaná záruka sa bude riadiť právnymi predpismi 
Holandska. 

7. Táto obmedzená písomná záruka bola vydaná 1. apríla 2020 a je obmedzená na materiál AC6200 predávaný spoločnosťou SABIC po 
tomto dátume a nahrádza všetky predtým vydané záruky na dosku AC6200 predanú pred uvedeným dátumom. Platnosť tejto obmedzenej 
písomnej záruky je obmedzená na dosku AC6200 a táto obmedzená písomná záruka je jedinou zárukou na dosku AC6200. 
 
VYHLÁSENIE: MATERIÁLY, VÝROBKY A SLUŽBY SPOLOČNOSTI SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC), JEJ DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ ALEBO POBOČIEK („PREDAJCA“), 
SA PREDÁVAJÚ PODĽA ŠTANDARDNÝCH PODMIENOK PREDAJA, KTORÉ SÚ DOSTUPNÉ NA http://www.sabic.com/sfs. AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE A ODPORÚČANIA V TOMTO 
DOKUMENTE SÚ UVEDENÉ V DOBREJ VIERE. PREDAJCA VŠAK NEDÁVA ŽIADNE VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÉ VYHLÁSENIE ALEBO ZÁRUKU (i), ŽE VÝSLEDKY OPÍSANÉ V TOMTO 
DOKUMENTE BUDÚ DOSIAHNUTÉ AJ V PODMIENKACH KONCOVÉHO POUŽITIA, ALEBO (ii) POKIAĽ IDE O ÚČINNOSŤ ČI BEZPEČNOSŤ AKÉHOKOĽVEK NÁVRHU ALEBO POUŽITIA 
ZAHŔŇAJÚCEHO MATERIÁLY, VÝROBKY, SLUŽBY ALEBO ODPORÚČANIA PREDAJCU. POKIAĽ NIE JE V PREDAJCOVÝCH ŠTANDARDNÝCH PODMIENKACH PREDAJA STANOVENÉ 
INAK, PREDAJCA NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE STRATY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK POUŽITIA JEHO MATERIÁLU, VÝROBKOV, SLUŽIEB ALEBO ODPORÚČANÍ OPÍSANÝCH 
V TOMTO DOKUMENTE. Každý používateľ je zodpovedný za svoje vlastné rozhodnutia ohľadom vhodnosti materiálu, výrobkov, služieb a odporúčaní predajcu pre konkrétne 
použitie používateľa prostredníctvom vhodného koncového použitia a ďalšieho skúšania a analýzy. Dokumenty či ústne vyhlásenia nemenia ani nerušia akékoľvek ustanovenia 
predajcových štandardných podmienok predaja alebo tohto odvolania, pokiaľ tak nie je výslovne dohodnuté v písomnom dokumente podpísanom predajcom. Vyhlásenia 
predajcu týkajúce sa možného použitia akéhokoľvek materiálu, výrobku, služby alebo návrhu za žiadnych okolností neudeľujú licenciu na základe akéhokoľvek patentu alebo 
iného práva na duševné vlastníctvo predávajúceho, a rovnako by sa nemali považovať za odporúčanie na použitie akéhokoľvek materiálu, výrobku, služby alebo návrhu 
spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek patent alebo iné právo na duševné vlastníctvo.  
 

SABIC a značky označené symbolom ™ sú ochranné známky spoločnosti SABIC, jej dcérskych spoločností a pobočiek. Všetky práva vyhradené. 

Všetky značky, produkty alebo služby iných spoločností uvedených v tomto dokumente sú obchodnou známkou, službou alebo obchodným menom príslušných držiteľov 

Lexan™ CLINIWALL™ Záručné podmienky 

Limitovaná písomná desaťročná záruka / rozbitie a odolnosť počasiu - podlieha nasledujúcim podmienkam: 
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