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gwarantujemy, Ŝe w okresie 5 (pięciu) lat od daty pierwotnej dostawy tafli szkła srebrzonego do klienta AGC,  
przy zachowaniu normalnych warunków uŜytkowania, nie wystąpią Ŝadne z poniŜszych wad powłoki  
(patrz norma EN 1036): 

- korozja (czernienie krawędzi) ≤ 1,5 mm 
- łuszczenie się, pękanie 

 
Niniejsza gwarancja obowiązuje z zastrzeŜeniem poniŜszych warunków: 

- Dostarczone szkło srebrzone zostało prawidłowo opisane (np. grubość tafli), było właściwie przechowywane, 
myte, czyszczone, obrabiane, montowane w złoŜeniach, mocowane i instalowane zgodnie z najnowszymi 
normami lub kodeksem dobrej praktyki obowiązującymi na rynku docelowym (obowiązujące w krajach Unii 
Europejskiej, krajowe i/lub lokalne przepisy prawa, zasady, regulacje i wytyczne) oraz stosownymi instrukcjami 
dostępnymi w dokumentacji AGC lub na stronie internetowej AGC yourglass.com (np. instrukcje dotyczące 
obróbki, magazynowania, montaŜu i konserwacji). 

 
- Szkło srebrzone nie uległo uszkodzeniu ani nie zostało zmodyfikowane, w sposób zamierzony ani przypadkowy, 

w trakcie transportu, obróbki, montaŜu lub w późniejszym okresie. 
 

- Szkło srebrzone nie miało kontaktu ze środkami ściernymi i substancjami Ŝrącymi (np. kwasy) ani Ŝadnymi 
klejami lub środkami mocującymi innymi niŜ zatwierdzone przez AGC do stosowania ze szkłem srebrzonym. 
Lista zalecanych środków dostępna jest na stronie internetowej yourglass.com . 

 
- Szkło srebrzone zostało prawidłowo zamontowane (tj. zamocowane na suchej powierzchni) i nie zostało 

umieszczone w miejscu naraŜonym na działanie czynników środowiskowych odbiegających od norm, takich jak: 
stojąca woda, regularnie lub stale występujące drgania, zbyt wysoka temperatura i/lub wilgotność (np. sauny, 
baseny, łazienki obiektów sportowych, hale produkcyjne, szkółki jeździeckie, łodzie itp.) ani kontakt z 
agresywnymi substancjami chemicznymi (znajdującymi się między innymi w środkach czyszczących). 

 
W przypadku zamontowania lub zastosowania szkła srebrzonego jako element innego produktu (meble, okładziny 
ścienne, drzwi przesuwne itp.) przez osobę trzecią, wspomniana osoba trzecia odpowiada za sprawdzenie 
kompatybilności pozostałych materiałów uŜytych do produkcji (pasty uszczelniające itp.) ze szkłem posrebrzanym / 
powlekanym. Stosowne informacje na ten temat znaleźć moŜna na stronie internetowej yourglass.com .  
Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku montaŜu szkła z uŜyciem materiałów niekompatybilnych. 
 
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie zobowiązanie AGC do bezpłatnej wymiany wadliwego szkła w miejscu 
pierwotnej dostawy, lub, jeśli AGC uzna za stosowne, do odbioru wadliwego oszklenia i zwrotu kosztów zakupu (pod 
warunkiem uznania towaru za wadliwy zgodnie z powyŜszymi kryteriami). Gwarancja nie obejmuje zwrotu kosztów 
demontaŜu, ponownego złoŜenia i montaŜu ani Ŝadnych innych poniesionych kosztów, płatności i wydatków. 
 
W przypadku stwierdzenia wady klient powinien powiadomić o niej AGC, podając wszelkie istotne informacje na temat 
wady, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się  
(lub powinien dowiedzieć się) o istnieniu wady.  
 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku naturalnego zuŜycia produktu.  
 
AGC zastrzega sobie prawo do poddania szkła srebrzonego zgłoszonego jako wadliwe na podstawie niniejszej 
gwarancji ocenie wykwalifikowanego przedstawiciela wyznaczonego przez AGC i/lub przekazania szkła do dowolnie 
wybranego zakładu w celu przeprowadzenia badań mających ustalić przyczynę powstania wady. W przypadku 
skierowania sprawy na drogę sądową, zostanie ona rozpatrzona przez sąd właściwy z siedzibą w Brukseli.  
Niniejsza gwarancja podlega wyłącznie prawu belgijskiemu. 
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