
 
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 w zakresie w jakim takie przedsiębiorstwo kontrolowane sprzedało wymieniony tutaj produkt.  

 

 
 
 

Gwarancja na hartowalne szkło lakierowane AGC  
 

LACOBEL T / MATELAC T poddany obróbce termicznej  
 

Spółka AGC1  
gwarantuje, że przez okres 10 (dziesięciu) lat od daty dostawy szkła Lacobel T lub Matelac T przez 
AGC do klienta („Okres gwarancji”): 

 

1. Trwałość koloru obrabianego termicznie szkła zamontowanego we wnętrzach lub na zewnątrz 
pozostanie w następujących granicach pomiarów kolorymetrycznych mierzonych po stronie szkła: 

➢ pomiędzy przylegającymi taflami w jednolitym kolorze: Δ E* ≤ 2,0 
➢ wewnątrz pojedynczej tafli w jednolitym kolorze: Δ E* ≤ 1,0 
 

2. Szkło dostarczane jako szyby pojedyncze nie będzie ulegało żadnym z następujących zmian („Szkło 
wadliwe”), o ile będzie użytkowane w normalnych warunkach i jeśli zostanie zamontowane z 
wykorzystaniem systemu mocowania szkła FIX-IN tylko w zastosowaniach wewnętrznych: 
➢ Łuszczenie lub pękanie farby (widoczne po stronie szkła).  

 

3. Gwarancja jest ważna pod następującymi warunkami: 
➢ Szkło zostało wzmocnione lub zahartowane termicznie przed montażem przez zatwierdzonego 

przetwórcę AGC z listy na stronie www.agc-yourglass.com w dziale Produkty  
➢ Warstwa lakieru nie została uszkodzona podczas transportu, przechowywania, przenoszenia, 

montażu lub później, celowo bądź przypadkowo 
➢ Szkło było wyspecyfikowane (np. grubość szkła), przechowywane, przenoszone i zamontowane 

zgodnie z normami lub zasadami najlepszej praktyki obowiązującymi na rynku, na którym 
wykorzystywany jest produkt (przepisy krajowe), a także z instrukcjami zawartymi w dokumentacji 
AGC 

➢ Warstwa lakieru nie miała kontaktu z substancjami ściernymi lub żrącymi (kwasy itp.) 
➢ Postępowano w pełni zgodnie z instrukcjami AGC dotyczącymi obróbki, montażu oraz czyszczenia i 

konserwacji.  
 

4. Jeśli Lacobel T lub Matelac T zostanie wmontowany w inny produkt złożony lub złożony z takim 
produktem (izolacyjne szyby zespolone, szkło laminowane, przegrody itd.) przez zewnętrznego 
wykonawcę, taki wykonawca ponosi odpowiedzialność za zweryfikowanie zgodności innych materiałów 
(spoiwo itd.) z lakierem. 
 

5. Niniejsza gwarancja jest wyraźnie ograniczona do zobowiązania AGC do bezpłatnej wymiany Szkła 
wadliwego w miejscu pierwotnej dostawy lub, według uznania AGC, do zwrotu kosztów zakupu. W 
żadnym wypadku AGC nie będzie ponosić kosztów usunięcia, ponownego wytworzenia i ponownego 
montażu itd., które wyraźnie zostały wyłączone z gwarancji. 
 

6. Wymienione szkło powinno być objęte tą samą gwarancją co szkło oryginalne (bez przedłużenia 
oryginalnego okresu gwarancji).  

 

7. AGC zastrzega sobie prawo do zbadania każdego szkła podejrzewanego o znamiona Szkła wadliwego 
przez wykwalifikowanego przedstawiciela wyznaczonego przez AGC i/lub zwrotu takiego szkła do 
wybranego przez AGC zakładu w celu przeprowadzenia badań i określenia przyczyny powstania Szkła 
wadliwego.  
 

8. Żadna szersza gwarancja wydana przez osoby trzecie (wyraźna lub dorozumiana) nie oznacza 
rozszerzenia gwarancji AGC. 
 

9. Wszelkie transakcje pomiędzy AGC i klientem podlegają ogólnym warunkom handlowym AGC 
dostępnym na stronie www.agc-yourglass.com. W razie rozbieżności pomiędzy ogólnymi warunkami 
handlowymi AGC a niniejszą gwarancją, przeważają postanowienia gwarancji. Warunki klienta są 
wyraźnie wyłączone.  
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