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GWARANCJA NA SZYBY IZOLACYJNE

AGC Glass Europe gwarantuje niniejszym, iż w przypadku szyb zespolonych
dostarczonych przez firmę AGC - przy spełnieniu warunku, że będą przestrzegane
normy ich użytkowania (szyby będą użytkowane w normalnych warunkach
klimatycznych/architektonicznych) - nie wystąpią jakiekolwiek widoczne zmiany
jakiekolwiek widoczne zmiany, spowodowane kondensacją
wewnątrz

elementu

izolacyjnego,

wynikającej

z

na powierzchni szkła

uszkodzenia

hermetycznie

szczelnego opakowania (z wyjątkiem rozbicia szkła) przez okres 10 (dziesięciu) lat
od daty ich produkcji.
Niniejsza gwarancja będzie ważna pod warunkiem, iż :


szyby zespolone zostały wyspecyfikowane (zaprojektowane pod kątem np.
grubości szkła). Produkt był magazynowany, transportowany i zainstalowany
zgodnie z przepisami lub zasadami procedur właściwego traktowania na
konkretnym rynku (przepisy prawne danego kraju) jak i instrukcjami zawartych
w dokumentacji1 firmy AGC;



nie doszło do uszkodzenia szyb izolacyjnych - w czasie transportu ,
magazynowania, manipulacji, rozmieszczenia, montażu, czy też konserwacji
lub czyszczenia wbrew zaleceniom ani później, bez względu na to, czy
uszkodzenie to spowodowane było umyślnie czy też nieumyślnie. Szkła
dostarczanego przez firmę AGC nie można przetwarzać np. ciąć, szlifować,
nakładać

żadnego

dodatkowego

lakieru

ani

też

naklejać

folii:

przeciwsłonecznych, izolacyjnych, dekoracyjnych i innych;


nie doszło do nadmiernego obciążenia, naprężenia szyb izolacyjnych,
wynikającego z ruchu budynku lub też nietypowego zachowania ramy;



nie doszło do kontaktu szyb izolacyjnych ze środkiem abrazyjnym albo
substancjami chemicznymi powodującymi korozję (kwasy itd.);



w przypadku szklenia strukturalnego właściciel / oraz użytkownik przynajmniej
raz w roku sprawdza wizualnie produkt, w celu wykrycia ewentualnej utraty
przylepności kitu do szyb izolujących. Jakakolwiek szyba zespolona , na której
z jakiejkolwiek przyczyny dojdzie do kondensacji, powinna zostać w ciągu 3
miesięcy wymieniona;



zostały dotrzymane warunki AGC dotyczące magazynowania oraz konserwacji
produktu;

1

Dokumentacja AGC - np.: Warunki producenta dotyczące obchodzenia się ze szkłem, Wskazówki dotyczące
czyszczenia oraz konserwacji zaszklenia, Instrukcja obsługi dotycząca klasycznego szklenia.
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zostały dotrzymane instrukcje opracowane przez firmę AGC, które dotyczą
instalacji – przede wszystkim chodzi tu o:
-

wszelkie materiały, które mają kontakt z szybami izolacyjnymi, takimi
jak: podstawki/podkładki, ramki dystansowe, spoiwa itp. Muszą to być
odpowiednie materiały idealnie nadające się do połączenia z kitem
szyby izolującej ( testy kompatybilności);

-

ramę należy osuszyć, aby nie doszło do pojawienia się wilgoci w rowku.

Niniejsza gwarancja nie odnosi się do szyb izolacyjnych stosowanych do celów
przemysłowych i motoryzacyjnych.
Gwarancja ogranicza się do zobowiązania firmy AGC, iż bezpłatnie wymieni
uszkodzone szkło w pierwotnym miejscu dostawy , ewentualnie rozpatrzy możliwość
zwrotu klientowi ceny zakupu ( w przypadku, iż wg powyżej podanych kryteriów
produkt zostanie uznany za wadliwy). Jakiekolwiek koszty związane z demontażem,
ich wymianą, ewentualną modyfikacją wprowadzaną do procesu produkcji klienta,
uszkodzeniami powstałych w wyniku wymiany oraz ponownym montażem szyb itp.
zostają w związku z powyższym wyłączone.
Gwarancja na nowe szyby, które zostaną wymienione w ramach gwarancji (będzie
taka sama jak w przypadku produktu z pierwszej dostawy (nie następuje
przedłużenie pierwotnego okresu gwarancji poza termin gwarancji na pierwsze
dostarczone szyby). Gwarancja ta nie obejmuje pęknięcia albo rozbicia szkła. Żadne
roszczenia z tytułu gwarancji nie będą brane pod uwagę po okresie jej upływu.
Jakakolwiek rozszerzona gwarancja dana przez osobę trzecią (ustnie albo pisemnie),
nie będzie oznaczała rozszerzenia gwarancji danej przez firmę AGC.
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