
כללי:

אישור ביצוע סופי יתקבל ע"י מתקין מקצועי מטעם בלורן בהתאם למגבלות בשטח )כולל סוג הזכוכית שנבחרה(.   1

במידה ואין אפשרות התקנה עקב מגבלות השטח, תוחזר המקדמה.   2

חלוקת הזכוכית והמחיר הסופי יקבעו עפ"י כמות בפועל לאחר מדידה.   3

הדמיה לזכוכית מודפסת בבחירה אישית, תשלח ללקוח/אדריכל לאחר מדידה.   4

מדידה:

מדידה תתקיים תוך 5 ימי עסקים מיום בקשת הלקוח וזאת לאחר תשלום המקדמה.   5

תוקף המדידה 14 ימי עבודה.   

והיה והתבצעו שינויים לאחר המדידה הראשונה, יש להודיע על כך לנציג בתצוגת בלורן ולבצע מדידה חוזרת בתשלום.   6

התשלום על החיפוי מהווה אישור סופי למדידות. לאחר התשלום הזכוכית עוברת לייצור ולכן כל שינוי שיבוצע יחויב בתשלום נוסף.    7

 

אספקה: 

אספקת החיפוי תוך 20 ימי עסקים מיום אישור סקיצה וגמר חשבון.   8

ביטול עסקה:   9

במידה והמחיר הסופי לאחר המדידה יקר ביותר מ10%, רשאי הלקוח לבטל העסקה ותוחזר המקדמה.                    10

לפני הגעת מודד - תוחזר המקדמה.   11

לאחר הגעת מודד - דמי ביטול בגובה המקדמה )325 + מע"מ(.   12

לא ניתן לבטל את ההזמנה לאחר תחילת תהליך ייצור.   13

מדידה נוספת תחויב ב240 + מע"מ.   14

המחיר אינו כולל מנוף/מכשיר הרמה-/* במידת הצורך.   15

תוקף ההצעה: 14 ימים.   16

 

הנחיות ללקוח:

במקרה של פירוק ברז, תמי 4, קולט אדים וכיוצ"ב, על הלקוח להזמין בעל מקצוע טרם ההתקנה לפירוקם    17 
ולאחר ההתקנה כדי להחזירם למקומם   

בזמן התקנת החיפוי המתקין מפרק את השקעים. בתום ההתקנה מחזירם למקומם עם ברגים ארוכים יותר,    18 
על הלקוח לדאוג לחיזוק השקעים ביום למחרת לאחר שהדבק התייבש.    

 

הערות:
במקרה של זכוכית מודפסת, ייתכנו שינויי גוון של 10%, בין תצוגת ההדמיה על גבי מסך המחשב, והמוצר הסופי.   19

עובי הזכוכית )4 מ"מ, 6 מ"מ, 10 מ"מ( משפיע על הצבע המתקבל הן בזכוכית חלקה והן בזכוכית מודפסת.   20 
מומלץ לפנות לנציג בתצוגה להדגמת ההבדלים טרם קבלת החלטה.   

במקרה של זכוכית צבועה לגוון לפי דוגמא, ייתכנו שינויי גוון בעקבות שטח הזכוכית וחדירת האור המשפיעים על הנראות הסופית.   21

זוויות תאורה שונות משפיעות על נראות הגוון ממקום למקום ובאזורים שונים של הזכוכית.  22

בשלב הבקרה בתהליך הייצור, עלולים להתגלות פגמים בזכוכית. כמו כן, במהלך ההובלה או ההתקנה, הזכוכית עלולה להינזק.   23

במקרים אלה, חברת בלורן נושאת באחריות המלאה על הפגם ותדאג שהמוצר המסופק ללקוח יהיה ללא דופי.  24

לשם כך, במידת הצורך תבצע חברת בלורן התקנה נוספת של הזכוכית בבית הלקוח, ללא פיצוי או תשלום נוסף ללקוח על זמן ההתקנה.  25

בברכה, צוות בלורן

 מידע חשוב להזמנת זכוכית לדלתות, 
חיפוי קיר ומשטחי שולחן לחתימת לקוח

תאריך  מס' הזמנה בבלורן   חברה                           שם המזמין  

טל' נייד אספקה דרך סוחר                        כתובת  
          

חתימה שם לקוח סופי       


