
 

 

 
 

Gwarancja na szkło powlekane  
STOPSOL CLASSIC, SUPERSILVER, SILVERLIGHT & PHOENIX 

BLACKPEARL 
SUNERGY 

PLANIBEL G, G FAST & A 
PLANIBEL PURE COMFORT 

PLANIBEL ANTI-FOG 
PLANIBEL EASY 

 
 

Spółka,  
AGC1 

 
1. niniejszym gwarantuje, że w okresie 10 (słownie: dziesięciu) lat od daty pierwotnej wysyłki szkła do 

odbiorcy, w normalnych warunkach eksploatacji, nie wystąpią wymienione poniżej znaczące 
negatywne zmiany obejmujące powłokę szkła powlekanego dostarczonego w postaci pojedynczej 
szyby:  
 łuszczenie się, pękanie; 
 zmiana wyglądu w zakresie koloru.  

  
2. Niniejsza gwarancja zachowuje ważność pod następującymi warunkami:  

 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  

 powłoka nie została uszkodzona podczas transportu, przechowywania, przenoszenia, montażu 
lub później, celowo bądź przypadkowo  

 powłoka nie miała kontaktu z substancjami ściernymi lub żrącymi (kwasami itp.)  
 postępowano zgodnie z instrukcjami AGC dotyczącymi obróbki, przechowywania, montażu oraz 

konserwacji.  
  
3. Jeśli szkło powlekane zostało wmontowane w inny produkt złożony lub złożone z takim produktem 

(izolacyjne szyby zespolone, szkło laminowane itd.) przez zewnętrznego wykonawcę, taki 
wykonawca ponosi odpowiedzialność za zweryfikowanie zgodności innych materiałów (spoiwo itd.) 
z powłoką.  

  
4. 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). Z gwarancji wyłączono koszty usunięcia, 
ponownego wytworzenia i ponownego montażu itd.  

  
5. 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.  

  
6. Żadna szersza gwarancja wydana przez osoby trzecie (wyraźna lub dorozumiana) nie oznacza 

rozszerzenia gwarancji AGC.  
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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 w zakresie, w jakim takie 

przedsiębiorstwo kontrolowane sprzedało wymieniony tutaj produkt. 


