
 

 

 

 
 

Záruka na skla s povlakem  

STOPRAY, STOPRAY T, STOPRAY VISION-72-AF  
IPLUS (1.1 / 1.1 T, 1.0 / 1.0 T, I-Top, 1.1-AF)  

ENERGY (Light, N, NT, N-AF)  
IPASOL NEUTRAL 70/37-AF  

  
My, společnost,  

AGC 1 

 
1. zaručujeme, že po dobu 10 (deseti) let od data původní dodávky skla zákazníkovi společnosti AGC 

sklo s povlakem dodávané jako jednoduché sklo za normálních podmínek užití výrazně neutrpí 
žádnou z uvedených změn povlaku:  

 odlupování, praskliny  
 změna vzhledu týkající se zbarvení.  

 
2. Tato záruka platí při dodržení následujících podmínek:  

 sklo s povlakem je použito na vnitřní straně izolačního skla tak, aby magnetronový povlak 
směřoval dovnitř dutiny  

 tepelně zpracovatelný povlak byl před montáží do izolačního skla (IGU) tepelně zpevněn 
nebo tepelně vytvrzen  

 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 

dodrženo datum, do něhož bylo třeba sklo s povlakem použít  
 povlak nebyl poškozen během přepravy, skladování, manipulace a instalace, ani později, ať 

už úmyslně či neúmyslně  
 povlak nepřišel do styku s abrazivními prostředky ani korozivními chemikáliemi (kyselinami, 

atd.), klient povlak testoval, aby potvrdil kompatibilitu s ostatními prvky izolačního skla, 
například s těsnícím tmelem, butylem, distančním rámečkem, s plynem použitým v dutině...  

 rosný bod v dutině je nižší nebo se rovná -55 °C  
 opracování, skladování, instalace a údržba byly prováděny plně v souladu s pokyny 

společnosti AGC.  
 

3. Tato záruka znamená a je omezena na závazek společnosti AGC, že zdarma vymění poškozené sklo 
na místě původní dodávky eventuálně zváží možnost vrácení kupní ceny zákazníkovi (v případě, že 
podle výše uvedených kritérií bude prokázána závada). Tímto jsou vyloučeny jakékoli náklady 
spojené s vysklením, přesklením, novou instalací, atd.  
 

4. Záruka na náhradní skla bude stejná jako u původní dodávky (nedochází k prodloužení původní 
záruční lhůty). Tato záruka se nevztahuje na prasknutí či rozbití skla. Nebude brán zřetel na žádné 
nároky uplatněné po uplynutí záruční doby.  
  

5. Jakákoliv rozšířená záruka poskytnutá třetí stranou (ať už přímá nebo odvozená), nebude znamenat 
rozšíření záruky od společnosti AGC.  
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1  AGC znamená společnost AGC Glass Europe se sídlem Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgie, zapsanou do Obchodního rejstříku (v Nivelles) pod č. 

0413.638.187, nebo podnik kontrolovaný společností AGC Glass Europe (dle definice Článku 2.1(f) evropské Směrnice 2004/109/ES) v rozsahu, v němž tento kontrolovaný podnik 

uvedený výrobek prodal. 


