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DESKA LEXAN™ CLINIWALL™ Kvalita B6206/B6205 
10-LETÁ PÍSEMNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA 
Desky LEXAN Cliniwall B6206 / B6205 se nerozbijí v důsledku ztráty rázové pevnosti při použití v interiéru do 
deseti (10) let od data prodeje společností TERCOPLAST. 
 

1. Tato písemná limitovaná záruka se vztahuje výlučně na neprůhlednou desku B6206 / B6205, vyrobenou 
společností SABIC v Evropě ve všech standardně dostupných barvách: WH6C057, BR8G038, CY8C179, CN6G033, 
BL8G009, BL1G038, GY1G140, GY7G160, 86183, OR6G061 a YW7G055, které jsou správně použity jako ploché, 
zaoblené nebo tvarované desky, je s nimi vhodně manipulováno a jsou uskladněné, opracovávané, instalované 
a udržované dle doporučení společnosti SABIC. 
2. Tato limitovaná písemná záruka se nevztahuje na desky, které byly škrábané, broušené nebo vystavené 
korozivním materiálům nebo chemikáliím. 
3. Tato limitovaná písemná záruka je poskytována společností SABIC pouze původnímu kupujícímu desek 
a nerozšiřuje se na jakéhokoli dalšího kupujícího nebo příjemce. Jakákoli záruční reklamace dle tohoto 
dokumentu musí být uplatněna bezodkladně během záruční doby, písemnou formou a předložením originálních 
prodejních dokladů společnosti SABIC, které musí obsahovat název a adresu kupujícího, datum nákupu, celý 
název výrobku, číslo šarže a zakoupené množství. Na žádost společnosti SABIC musí reklamující umožnit 
prohlídku na místě a/nebo vrácení desek společnosti SABIC ke zkouškám. 
4. Pro účely této limitované písemné záruky: Mechanické vlastnosti po 10 letech: 
           a. Modul pružnosti bude > 2100 MPa. Tabulková hodnota modulu pružnosti v tahu je měřena dle  
 technické normy ISO 527. 
           b. Pevnost v tahu bude > 55 MPa. Tabulková hodnota síly v tahu je měřena dle technické normy ISO 527. 
5. Společnost SABIC si vyhrazuje právo nezávislého posouzení příčiny jakékoli vady. 
6. V případě, že je reklamace dle této limitované písemné záruky oprávněná, poskytne společnost SABIC bezplatně 

kupujícímu náhradní materiál, a to v souladu s následujícím rozpisem: 
Jestliže není možné poskytnutí náhradního materiálu v přiměřené lhůtě, může se společnost SABIC rozhodnout 
vrátit původní kupní cenu, zaplacenou společnosti SABIC nebo její část, v souladu s uvedeným harmonogramem.  
7. Tato limitovaná písemná záruka je výlučnou odpovědností společnosti SABIC za výrobky a výhradním 
nápravným prostředkem pro zákazníka a všechny další náhrady škody jsou vyloučené. Tato limitovaná písemná 
záruka platí namísto všech ostatních záruk (vyjma vlastnického práva), písemných či ústních, zákonných, 
výslovných nebo implikovaných, včetně jakékoli záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti k určitému účelu. Tato 
limitovaná písemná záruka se bude řídit právními předpisy Holandska.  
8. Tato limitovaná písemná záruka byla vydána 29. Ledna 2016 a je určena pro materiál B6206 / B6205, 
prodávaný společností SABIC po tomto datu a nahrazuje všechny dříve vydané záruky na desky B6206 / B6205, 
prodané po tomto datu. Platnost této limitované písemné záruky je vyhrazena pro desky B6206 / B6205 a tato 
limitovaná písemná záruka je jedinou zárukou na desky B6206 / B6205. 
 
PROHLÁŠENÍ: MATERIÁLY, VÝROBKY A SLUŽBY SPOLEČNOSTI SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC), JEJÍCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO POBOČEK 
(“PRODEJCE”) JSOU PRODÁVÁNY DLE STANDARDNÍCH PODMÍNEK PRODEJE, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ NA http://www.sabic.com/sfs. INFORMACE A DOPORUČENÍ 
OBSAŽENÉ V TOMTO DOKUMENTU JSOU POSKYTOVÁNY V DOBRÉ VÍŘE. PRODEJCE VŠAK NEDÁVÁ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÍ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKU (i), 
ŽE JAKÝCHKOLI VÝSLEDKŮ, POPSANÝCH V TOMTO DOKUMETNU BUDE DOSAŽENO I V PODMÍNKÁCH KONCOVÉHO POUŽITÍ, NEBO (ii) CO SE TÝČE ÚČINNOSTI NEBO 
BEZPEČNOSTI JAKÉHOKOLI NÁVRHU NEBO POUŽITÍ, ZAHRNUJÍCÍHO MATERIÁLY, PRODUKTY, SLUŽBY NEBO DOPORUČENÍ PRODEJCE. POKUD NENÍ VE 
STANDARDNÍCH PODMÍNKÁCH PRODEJE PRODEJCE STANOVENO JINAK, PRODEJCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY, VYPLÝVAJÍCÍ Z  JAKÉHOKOLI POUŽITÍ 
JEHO MATERIÁLU, PRODUKTŮ, SLUŽEB ČI DOPORUČENÍ, POPSANÝCH V TOMTO DOKUMENTU. Každý uživatel je zodpovědný za své vlastní rozhodnutí, týkající se 
vhodnosti použití materiálu, produktů, služeb či doporučení prodejce pro konkrétní použití uživatelem prostřednictvím koncového použití a dalších zkoušek a 
analýz. Dokumenty či ústní prohlášení nemění ani neruší jakékoli ustanovení standardních podmínek prodeje prodejce, anebo tohoto odvolání, pokud tak není 
dohodnuto v písemném potvrzení, podepsaném prodejcem. Prohlášení prodejce, týkající se možného použití jakéhokoli materiálu, produktu, služby nebo 
doporučení za žádných okolností neudělují licenci na základě jakéhokoli patentu nebo duševního vlastnictví prodejce a rovněž by se neměly považovat za 
doporučení použití jakéhokoli materiálu, produktu, služby anebo návrhu způsobem, který porušuje jakýkoli patent nebo jiné právo na duševní vlastnictví. 

SABIC a značky označené symbolem ™ jsou ochrannými známkami společnosti SABIC nebo jejích dceřiných společností a poboček.  

© 2014 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). Všechna práva vyhrazena.  

† Všechny značky, produkty anebo služby jiných společností, uvedených v tomto dokumentu jsou obchodní známkou, službou a/nebo obchodním jménem 
příslušných vlastníků.  

 

Lexan™ CLINIWALL™ Záruční podmínky 

Limitovaná písemná desetiletá záruka / rozbití a odolnost vůči vlivům počasí – podléhá následnému: 
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