LIGHT ARCHITECTURE SOLUTIONS
FOR THE BUILDING ENVELOPE

אחריות דן פל
(שותפות רשומה )540098373

עבור המוצריםDanpalon 10-30 mm (MC&HC), COMPACT 4 mm, 3 DLITE :
עבור לוחות "פאנלים" מפוליקרבונט "  ,"Danpalonניתנת אחריות על ידי היצרן,
 ,Dan Palללקוח המקורי אשר שמו מצוין להלן ,בכפוף לתנאים להלן ,למשך תקופה
בת עשר ( )10שנים ,מתאריך הרכישה המקורי ,על ידי הלקוח המקורי או מהסוחר
אשר רכש את הפאנלים הרלוונטיים ישירות מדן פל .האחריות לעשר שנים מתייחסת
לתכונות המפורטות להלן וחלה אך ורק על פאנלים נקיים וללא שריטות.
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א .יכולת העברת אור :העברת האור הנמדדת בהתאם ל ,ASTM-E1175-תפחת בלא
יותר מ( 6%-ששה אחוזים) לאחר עשר שנים ,בהשוואה לערך המקורי בעת שדן פל
סיפקה הפאנלים לסוחר.
ב .צבע :הצבע שנמדד בהתאם ל ASTM D2244-89, E308-85 (AIr( -ישתנה
בלא יותר מעשר ( )10יחידות  Delta Eלאחר עשר שנים ,בהשוואה לערך המקורי
בעת שדן פל סיפקה הפאנלים לסוחר.
ג .שבר :לגבי פאנלים  ,Danpalon 4mm COMPACT , 10mm gaugeולגבי
פאנלים רחבים יותר  - )MC&HC), 30mmm & 3DLITEניתנת אחריות לכך כי,
בכפוף לתנאים המפורטים להלן ,לא יתרחש שבר עקב השפעה ישירה של מזג האוויר
ועקב פגיעה של ברד .לעניין אחריות זו ,פגיעה מתייחסת לבדיקת סימולציה של ברד
בהתאם ל ASTM E-822-81-כאשר ,במהלך הבדיקה כאמור ,לא תתרחש חדירה של
אבני ברד דרך פני הפאנל עבור אבני ברד אשר קוטרן נמוך מ 20-מ"מ ואשר יפגעו בפני
הפאנל במהירות סופית של עד  21מטרים לשנייה .פיצוי עבור שבר בהתאם לאחריות
זו יהא כאמור להלן :עבור שבר שהתרחש במהלך  5השנים הראשונות לאחר תאריך
הרכישה על ידי הלקוח המקורי כמפורט להלן – פיצוי בסכום השווה ל 100%-מהמחיר
המקורי אשר שולם על ידי הסוחר לדן פל עבור רכישת הפאנל הרלוונטי  .עבור שבר
שהתרחש במהלך השנה השישית והשביעית לאחר תאריך הרכישה האמור לעיל –
פיצוי בשיעור של  60%מהסכום האמור לעיל .עבור שבר שהתרחש במהלך השנה
השמינית ,התשיעית והעשירית לאחר תאריך הרכישה האמור לעיל – פיצוי בשיעור 30%
מהסכום האמור לעיל .אחריות זו אינה מכסה כשל או שבר אשר נגרמו עקב סיבות או
גורמים אחרים כלשהם ,בין במכוון ובין אם לאו.
תנאים לתחולת האחריות
1 .1אחריות זו תקפה עבור פאנלים אשר נרכשו על ידי הסוחר ישירות מדן פל בלבד.
2 .2המחויבות היחידה של  ,Dan Palבין אם לפי דיני חוזים ,דיני נזיקין ,או אחרת,
תהא מוגבלת להחלפת הפאנלים או מתן החזר עבור מחיר הרכישה המקורי
כמפורט לעיל ,לפי שיקול דעתה ובחירתה של  Dan Pal .Dan Palלא תהא
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אחראית בגין נזקים תוצאתיים ,עקיפים או מיוחדים Dan Pal .לא תהא אחראית,
בכל נסיבה שהיא ,בגין כל סכום הגבוה מהמחיר המקורי אשר שולם לדן פל עבור
הרכישה של הפאנלים הרלוונטיים.
3האחריות חלה אך ורק על פאנלי  Danpalonשיוצרו ,הותקנו ונוקו בהתאם
להמלצות של .Dan Pal
4אחריות מוגבלת זו אינה חלה על מוצרי  Danpalonאשר נשרטו ,הושחתו או
נחשפו להשפעות כימיות מזיקות (קורוזיה).
 Danpalon 5מוגן מהצד החיצוני מפני השפעות שליליות של מזג אוויר וקרינת
אולטרה-סגול .אחריות זה חלה רק בתנאי שהפאנל חשוף להשפעות מזג אוויר
וקרינת אולטרה-סגול אך ורק בצדו המוגן.
6תקופת האחריות מתחילה במועד המכירה ללקוח המקורי על ידי הסוחר אשר
רכש את הפאנלים הרלוונטיים ישירות מדן פל .יש להציג הקבלה לדן פל כהוכחת
רכישה מהסוחר עבור כל תביעת אחריות.
7אחריות זו מחריגה ,באופן מפורש ,פאנלי  Danpalonאשר יוצרו או עוצבו בואקום
או בשיטות חימום ,אלא אם הדבר נעשה לפי ההוראות של  Dan Palועל ידי יצרן
אשר הוסמך על ידי דן פל בכתב.
8יש להגיש כל תביעת אחריות בכתב ,לידי  Dan Palאו סוכן מוסמך שלה ,בתוך
תקופת האחריות ומיד לאחר התרחשות הפגם ,בצירוף קבלת המכירה ותעודת
אחריות זו .על הלקוח המקורי לאשר כי כל התנאים לעיל אכן מולאו ועליו לאפשר
בדיקה על ידי דן פל בתוך תקופת האחריות .כל הבדיקות יבוצעו במעבדות של
 ,Dan Pal 9על חשבונה ,והלקוח המקורי ימסור דגימות לידי  Dan Palלפי
דרישתה .מבלי לגרוע מאפשרויות אחרות העומדות לרשותה כאמור לעיל,
 Dan Palתהא רשאית ,לפי בחירתה ,לבצע החזר של מחיר רכישת הפאנלים
המקורי אשר שולם על ידי הסוחר לדן פל עבור הפאנלים הפגומים ,בכפוף להחזרת
הפאנלים  Danpalonהפגומים לידי  Dan Palעל חשבון הלקוח המקורי.
 Dan Palלא תהא אחראית ,מכל סיבה שיהא ,בגין סכום הגבוה ממחיר רכישת
הפאנלים המקורי אשר שולם לדן פל כאמור לעיל.

החרגות נוספות לאחריות זו:
אחריות דן פל לא תחול על פגמים אשר נגרמו עקב כשל או נזק עקב ונדליזם ,שריפה
או אסונות טבע ,כוח עליון ,התעלמות מהוראות אחסון או התקנה ,רשלנות ,שימוש
שלא בהתאם להוראות דן פל ,מתקנים או מבנים שאינם עומדים באמות מידה מוכרות,
אובדן או ירידה ביכולת העברת אור עקב הצטברות אבק או העדר תחזוקה.

האחריות של דן פל תהיה מוגבלת לאמור במסמך זה והאחריות כאמור במסמך זה ממצה את מלוא האחריות של דן פל כלפי הלקוח המקורי והיא באה במקום
כל אחריות אחרת (למעט לעניין בעלות) ,בין אם בעל פה או בכתב ,לפי דין ,מפורשת או מרומזת ,לרבות כל אחריות לעניין סחירות או התאמה למטרה מסוימת.

רישום אחריות לDanpalon -
שם הפרויקט:
כתובת התקנה:
מוצר:
כמות:
מספר חשבונית :DANPAL

שם הלקוח המקורי:
תאריך:
שם הסוחר:
תאריך:
חתימה:

חתימה:

