Záruka na kalitelné lakované sklo od AGC,
Tepelně opracované sklo LACOBEL T / MATELAC T
My, společnost AGC1
garantujeme po dobu 10 (deseti) let od data odeslání zásilky skla Lacobel T nebo Matelac T
zákazníkovi AGC ("záruční doba") níže uvedené:
1. Stabilita barev tepelně opracovaného skla instalovaného v exteriéru nebo interiéru musí zůstat v
následujících odchylkách kolorimetrických hodnot měřených na straně skla:
➢ mezi dvěma sousedními skly jednotného laku: Δ E* ≤ 2,0
➢ uvnitř jedné tabule skla jednotného laku: Δ E* ≤ 1,0
2. Sklo dodávané jako jednoduché sklo za normálních podmínek neutrpí žádnou z uvedených změn
povrchu (“vadné sklo”), je-li použit systém lepení skel FIX-IN pouze v případě interiérových aplikacích:
➢ Odlupování, praskliny laku (viditelné na straně skla).
3. Tato záruka platí při dodržení následujících podmínek:
➢ Sklo prošlo procesem tepelného zpevnění nebo tepelného tvrzení před samotnou instalací
certifikovaným zpracovatelem AGC jak je uvedeno na www.agc-yourglass.com v sekci Produkty
➢ Lak skla nebyl poškozen během přepravy, skladování, manipulace a instalace, ani později, ať už
úmyslně či neúmyslně
➢ Sklo bylo specifikováno (např. tloušťka skla), skladováno, manipulováno a instalováno v souladu s
normami nebo zásadami správné praxe platnými na trhu, kde je sklo použito (předpisy platné v dané
zemi), a v souladu s pokyny uváděnými v dokumentaci AGC
➢ Lak nepřišel do styku s abrazivními prostředky ani korozívními chemikáliemi (kyselinami, atd.)
➢ Opracování, instalace, čištění a údržba byly prováděny plně v souladu s pokyny společnosti AGC.
4. Pokud by třetí strana sklo Lacobel T nebo Matelac T začlenila nebo spojovala do dalšího složeného
výrobku (izolační sklo, vrstvené sklo, příčky, atd.), zmíněná třetí strana je odpovědná za ověření
kompatibility ostatních materiálů (těsnící tmel, atd.) s lakem.
5. Tato záruka je výslovně omezena závazkem společnosti AGC nahradit bezplatně vadné sklo na
původní místo dodání nebo dle uvážení AGC vrátit kupní cenu. V žádném případě nebude AGC
odpovědná za jakékoliv náklady na odstranění, opětné zhotovení a instalaci atd, které jsou výslovně
vyloučeny ze záruky.
6. Nahrazené sklo má stejnou záruční dobu jako prvotní dodávka (původní záruční doba se neprodlužuje).
7. Společnost AGC si vyhrazuje právo na přezkoumání jakéhokoliv skla, které bude prohlašováno za
vadné, kvalifikovaným zástupcem určeným společností AGC a/nebo vrácení tohoto skla do kteréhokoliv
závodu dle jejího výběru za účelem provedení zkoušek a stanovení příčiny této vady.
8. Jakákoliv rozšířená záruka poskytnutá třetí stranou (ať už přímá nebo odvozená) neznamená rozšíření
záruky poskytnuté společností AGC podle těchto podmínek.
9. Veškeré transakce mezi společností AGC a zákazníkem podléhají všeobecným obchodním podmínkám
společnosti AGC, které jsou k dispozici na www.agc-yourglass.com. V případě jakéhokoliv rozporu mezi
všeobecnými obchodními podmínkami společnosti AGC a touto zárukou je rozhodující tato záruka.
Podmínky stanovené zákazníkem se výslovně vylučují.
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AGC znamená společnost AGC Glass Europe se sídlem Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgie, zapsanou do Obchodního rejstříku (v
Bruselu) pod číslem 0413.638.187, nebo podnik kontrolovaný společností AGC Glass Europe (dle definice Článku 2.1(f) evropské Směrnice 2004/109/EC)
v rozsahu, v němž tento kontrolovaný podnik uvedený výrobek prodal.
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