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Gwarancja HIGHLUX®
Płyty komorowe i faliste HIGHLUX® są niezwykle odporne na działanie czynników atmosferycznych. Istotne właściwości materiałowe praktycznie nie ulegają zmianie. Dlatego też produkty te
spełniają w pełni swoje funkcje nawet po wielu latach.
Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w przypadku zastosowania produktów w Europie.

20 lat gwarancji
HIGHLUX® zachowuje wysoką przepuszczalność światła*
Poziom transmisji światła osiągany przez nowe płyty profilowe HIGHLUX® dochodzi do 88 %. Po 20
latach wartość ta zmniejsza się maksymalnie o 4 %.
Pomiar transmisji światła odbywa się zgodnie z DIN 5036, część 3, rodzaj światła τ D65. Płyty pozostają gładkie i odporne na zabrudzenia.

10 lat gwarancji
HIGHLUX® zachowuje nośność, wytrzymałość i nie traci elastyczności
Po 10 latach właściwości te wynoszą co najmniej 90 % wartości wyjściowej. Moduł elastyczności oraz
wytrzymałość na rozciąganie mierzone są według DIN EN ISO 527-1.
HIGHLUX® zachowuje odporność na gradobicie
Po 10 latach odporność na gradobicie wynosi 1 dżul**.

*

Dotyczy tylko bezbarwnych płyt komorowych i falistych HIGHLUX®.

**

1 dżul odpowiada energii kulek z poliamidu PA 66 o średnicy 20mm, które wystrzeliwane są z prędkością
21 m/s na powierzchnię płyty.
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Ważność gwarancji
Niniejsza gwarancja jest ograniczona geograficznie do zastosowań na terenie Europy i zachowuje ważność
do momentu zastąpienia jej przez aktualniejszą wersję. Aktualnie obowiązującą wersję gwarancji można otrzymać
u sprzedawcy HIGHLUX® lub w firmie Mönch Kunststoff-Technik GmbH.
Warunki gwarancji i wyłączenia
Wszystkie wartości gwarantowane ustalane są na oczyszczonych próbkach. Do ustalania wartości pomiarowych w przypadku skomplikowanych profili używa się w razie potrzeby próbek równych i płasko-równoległych, ponieważ wartości
materiałowe nie dają się ująć w inny sposób lub ich ujęcie nie jest wystarczająco precyzyjne. Pomiary półwyrobów strukturalnych należy przeprowadzać w grubościach oryginalnych stroną strukturalną – w przypadku struktury obustronnej
stroną o bardziej zgrubnej strukturze – w kierunku źródła światła.
Przechowywanie, transport, obróbka i stosowanie produktów musi odbywać się w sposób właściwy dla materiałów, z
których wykonane są produkty. Nie wolno ich poddawać termicznej obróbce plastycznej lub wystawiać na negatywne
działanie chemikaliów. Informacje i wskazówki dotyczące prawidłowego użycia oraz właściwej pielęgnacji i wykorzystania naszych produktów zamieszczone są w dokumentacji HIGHLUX®, którą można otrzymać u sprzedawcy HIGHLUX® lub
w firmie Mönch Kunststoff-Technik GmbH.
Okres gwarancyjny
Niniejsza gwarancja rozpoczyna się z dniem dostawy do użytkownika i kończy się wraz z demontażem produktu w miejscu jego pierwszego zastosowania, celowym lub umyślnym zniszczeniem lub z upływem 20 wzgl. 10 lat od daty zakupu.
Miarodajnym jest zawsze krótszy z wymienionych okresów. W przypadku ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji miarodajną jest tylko wersja tych lub późniejszych, autoryzowanych przez nas deklaracji gwarancyjnych, która jest ważna w
momencie nabycia naszych produktów przez użytkownika. Aktualnie obowiązującą wersję gwarancji można otrzymać u
sprzedawcy HIGHLUX® lub w firmie Mönch Kunststoff-Technik GmbH.
W przypadku wystąpienia roszczeń gwarancyjnych
Warunkiem spełnienia świadczeń z tytułu gwarancji jest przedłożenie nam przez użytkownika rachunku sprzedawcy,
na podstawie którego można stwierdzić nazwisko i adres użytkownika, datę zakupu, pełną nazwę produktu oraz ilość
produktu, przedstawienie nam na piśmie przypadku wystąpienia roszczeń gwarancyjnych w okresie objętym gwarancją
najpóźniej w przeciągu 30 dni oraz bezzwłoczne umożliwienie nam zbadania osobiście na miejscu lub zlecenia zbadania powstałego defektu wraz z możliwymi przyczynami jego powstania.
Świadczenie gwarancyjne
W przypadku wystąpienia roszczeń gwarancyjnych zobowiązujemy się do wymienienia uszkodzonego produktu HIGHLUX®, przy czym koszt dostawy wymienionego produktu ponosi odbiorca. Jeżeli materiał zastępczy nie jest już przez
nas produkowany lub nie możemy go dostarczyć, użytkownikowi zostanie zwrócona pierwotna cena kupna według
następujących zasad:
do 5 lat 100 %
powyżej 5 lat 75 %
powyżej 7 lat 50 %
powyżej 9 lat 25 %
Wyłącza się pozostałe lub dalej idące roszczenia z tytułu niniejszej deklaracji gwarancyjnej lub z nią związane.
Prawa konsumentów, prawo i właściwość miejscowa sądu
Niniejsza gwarancja nie narusza ani w żaden sposób nie ogranicza praw ustawowych konsumenta. W odniesieniu do
niniejszej gwarancji zastosowanie ma obowiązujące w momencie nabycia naszych produktów przez użytkownika prawo
Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem norm odsyłających do międzynarodowego prawa prywatnego.
Wyłączną właściwością miejscową sądu dla roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji jest miejscowość Bad König w Republice Federalnej Niemiec.
® = marka zarejestrowana
HIGHLUX jest marką zarejestrowaną firmy MÖNCH Kunststoff-Technik GmbH, Bad König, Niemcy

