
1 AGC znamená AGC Glass Europe se sídlem na adrese Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgie, 

zapsaná v rejstříku právnických osob (Nivelles) pod číslem 0413.638.187 nebo podnik ovládaný (podle definice v čl. 

2.1 písm. f) evropské směrnice 2004/109/ES) AGC Glass Europe, pokud byl tento ovládaný podnik prodejcem výše 

uvedeného výrobku. 

 

 
 
 

Záruka pro skla s povlakem  
 

LuxclearTM Protect 
 

 
1. Společnost AGC1 ručí za to, že po dobu 10 (deseti) let ode dne, kdy bylo sklo původně dodáno zákazníkovi 

AGC, („záruční doba“), nevznikne při normálních podmínkách použití na straně skla opatřené povlakem 
žádná z níže uvedených vad („vada skla“): 
➢ koroze, která by způsobila vyšší než 3% haze efekt (zakalení/zamlžení). Haze efekt je poměr difuzní 

propustnosti k celkové světelné propustnosti, který se měří v souladu s normou ASTM D1003-11e1. 
➢ poškození způsobené chemikáliemi a barvicími prostředky uvedené v kapitole 5.3 normy EN14428 
➢ odlupování nebo praskání povlaku (viditelné ze strany skla) 

 
2. Tato záruka platí za podmínky, že: 

➢ sklo bylo použito výhradně pro interiérové aplikace, 
➢ sklo bylo podrobně specifikováno (tloušťka) a operace v rámci skladování, manipulace a montáže 

proběhly v souladu s předpisy či zásadami správné praxe platnými na trhu, kde je výrobek používán 
(vnitrostátní předpisy), jakož i s pokyny stanovenými v dokumentaci AGC, 

➢ povlak nebyl úmyslně či neúmyslně poškozen při dopravě, skladování, manipulaci, montáži nebo později 
➢ povlak nepřišel do styku s abrazivními látkami nebo korozivními chemikáliemi (kyseliny apod.) 
➢ byly dodrženy veškeré pokyny AGC týkající se zpracování skla.  

 
3. Pokud bylo sklo zabudováno do jiného produktu nebo bylo smontováno s produktem (ve sprchových 

aplikacích) používaným třetí osobou, je tato třetí osoba odpovědná za ověření kompatibility ostatních 
materiálů (těsnící materiálů apod.) se sklem Luxclear Protect. 
 

4. Tato záruka je výslovně omezena na závazek AGC nahradit zdarma vadné sklo v místě původní dodávky, 
anebo v případě, že se AGC takto rozhodne, na náhradu kupní ceny. AGC nebude v žádném případě 
odpovídat za jakékoliv náklady související s odstraněním, opětovnou výrobou, novou instalací apod., které 
jsou ze záruky výslovně vyňaty. 

 
5. Náhradní sklo bude mít stejnou záruku jako původní zásilka (bez prodloužení původní záruční doby).  

 
6. Záruka se nevztahuje na rozbití skla.  

 
7. Zákazník se vzdává práva na uplatnění svého nároku, pokud společnosti AGC písemně neoznámí příslušné 

podrobnosti o poškozeném skle ve lhůtě 8 pracovních dnů od data, kdy vadu zjistil nebo měl zjistit, a v 
každém případě, pokud je vada oznámena po uplynutí záruční doby. 

 
8. Společnost AGC si vyhrazuje právo provést kontrolu jakéhokoli údajně vadného zasklení kvalifikovaným 

představitelem jmenovaným společností AGC a / nebo podle svého uvážení vrátit uvedené sklo do 
jakéhokoliv závodu k provedení zkoušek a určení příčiny vady skla.  

 
9. Jakákoli širší záruka, výslovná nebo předpokládaná, kterou by poskytla třetí strana, nemá za následek 

prodloužení záruky AGC. 
 

10. Všechny transakce mezi AGC a zákazníkem podléhají všeobecným obchodním podmínkám společnosti 
AGC, které jsou k dispozici na www.agc-yourglass.com. V případě jakéhokoli rozporu mezi všeobecnými 
obchodními podmínkami společnosti AGC a touto zárukou, mají přednost tyto záruční podmínky. Smluvní 
podmínky zákazníka jsou výslovně vyloučeny. 
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