
 

 

 

 
 

 
Gwarancja na szkło powlekane  

Clearsight 
 
Firma AGC niniejszym gwarantuje, że w okresie 10 (słownie: dziesięciu) lat od daty wysyłki do odbiorcy, 
w normalnych warunkach eksploatacji, nie wystąpią wymienione poniżej znaczące negatywne zmiany 
obejmujące powłokę szkła powlekanego dostarczonego w postaci pojedynczej szyby: 
 łuszczenie się lub pękanie, 
 zmiana wyglądu w zakresie koloru. 
 
Niniejsza gwarancja zachowuje ważność pod następującymi warunkami: 
 szkło zostało wyspecyfikowane (np. grubość szkła) oraz było przechowywane, przenoszone i 

zamontowane zgodnie z normami lub zasadami najlepszej praktyki obowiązującymi na rynku 
stosowania produktu (przepisami krajowymi), a także z instrukcjami zawartymi w dokumentacji firmy 
AGC; 

 powłoka nie została uszkodzona, celowo lub przypadkowo, podczas transportu, przechowywania, 
przenoszenia, montażu lub w późniejszym okresie; 

 powłoka nie miała kontaktu z substancjami ściernymi lub żrącymi (kwasami itp.); 
 powłoka została sprawdzona przez klienta w celu ustalenia kompatybilności z pozostałymi 

elementami i materiałami stosowanymi w procesie montażu, np. klejem uszczelniającym oraz 
silikonem, butylem, ramką dystansową lub gazem stosowanym w szybach zespolonych; 

 postępowano w pełni zgodnie z instrukcjami AGC dotyczącymi obróbki, przechowywania, montażu 
oraz konserwacji.  

 
W ramach niniejszej gwarancji firma AGC zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwej szyby w 
miejscu pierwotnej dostawy lub, według uznania AGC, do zwrotu kosztów jej zakupu (o ile szyba okaże 
się wadliwa zgodnie z powyższymi kryteriami). Firma AGC nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie inne 
koszty, takie jak koszty demontażu, refabrykacji oraz ponownego montażu. 
 
Dostarczona w ramach wymiany gwarancyjnej szyba objęta jest tą samą gwarancją co szkło oryginalne 
(bez przedłużenia oryginalnego okresu gwarancji).  
 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadków rozbicia szyby.  
 
Wszelkie roszczenia wysuwane po upływie okresu gwarancji nie będą rozpatrywane. 
 
Odbiorca zrzeka się prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w przypadku, gdy nie przekaże firmie 
AGC pisemnego powiadomienia wyszczególniającego wszystkie istotne informacje na temat wadliwej 
szyby w terminie ośmiu dni roboczych od dnia wykrycia wady lub daty, w której powinien taką wadę 
wykryć, a także wówczas, gdy powiadomienie takie zostanie wystosowane po upływie okresu 
gwarancyjnego. 
 
Firma AGC zastrzega sobie prawo do zbadania każdej rzekomo wadliwej szyby przez wykwalifikowanego 
przedstawiciela wyznaczonego przez AGC i/lub zwrotu takiej szyby do wybranego przez AGC zakładu 
produkcyjnego w celu przeprowadzenia badań i określenia przyczyny powstania wady.  

 
Żadna szersza gwarancja udzielona przez strony trzecie (wyraźna lub dorozumiana) nie oznacza 
rozszerzenia zakresu gwarancji udzielonej przez firmę AGC. 
 
Wszelkie transakcje pomiędzy AGC i odbiorcą podlegają ogólnym warunkom sprzedaży firmy AGC 
dostępnym na stronie www.agc-yourglass.com. W razie rozbieżności pomiędzy ogólnymi warunkami 
sprzedaży firmy AGC a niniejszą gwarancją, charakter nadrzędny mają postanowienia gwarancji. 
Warunki odbiorcy zostają wyraźnie wyłączone. 
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1 AGC oznacza AGC Glass Europe z siedzibą pod adresem Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, 

Belgia, wpisaną do rejestru podmiotów prawnych (Nivelles) pod numerem 0413.638.187 lub przedsiębiorstwo 

kontrolowane (zgodnie z definicją w art. 2.1(f) dyrektywy europejskiej 2004/109/WE) AGC Glass Europe, o ile 

takie przedsiębiorstwo kontrolowane sprzedało produkt, o którym mowa w niniejszym dokumencie.  


