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WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawane przez niego towary są zgodne z
obowiązującymi normami, w szczególności z PN-EN 1279, PN-EN 572, PN-EN
1096, PN-EN ISO 12543-6.
2. Sprzedawca udziela gwarancji na produkowane przez siebie wyroby na okres 5 lat
od dnia wydania towaru. Sprzedawca gwarantuje, że w okresie gwarancji nie
powstanie żadna widoczna zmiana w wyniku kondensacji pary wodnej lub
osiadania pyłu na wewnętrznych powierzchniach szkła w szybie zespolonej
(wewnątrz komory), wynikająca z utraty szczelności szyby na skutek uszkodzenia
bądź niewłaściwego położenia zewnętrznych mas uszczelniających. Niniejsza
gwarancja nie dotyczy szyb ze szkłem ornamentowym zespalanym wzorem do
wnętrza komory. Sprzedawca gwarantuje również, że powłoki umieszczone na
szkłach wchodzących w skład szyby zespolonej, umieszczone do wnętrza komory,
nie zmienią swojego wyglądu ani właściwości w okresie obowiązywania
gwarancji.
3. Niniejsza gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że:
• Szyby zespolone były zamówione zgodnie z dokumentacją projektową;
• Szyby zespolone były magazynowane, transportowane oraz instalowane
zgodnie z przepisami oraz zasadami właściwej praktyki obowiązującej na
danym rynku;
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modyfikowane poprzez łamanie, cięcie, szlifowanie krawędzi lub narożników,
lakierowanie oraz naklejanie folii dekoracyjnych przeciwsłonecznych itp.;
• We wrębach ramy, w których została zamontowana szyba zespolona na skutek
kondensacji lub przesiąkania nie znajduje się woda;
• Szyby nie są poddane anormalnym warunkom termicznym, wynikającym z
zainstalowania elementów grzejnych lub wylotu klimatyzacji w odległości
mniejszej niż 30 cm od szyby;
• Szyby nie są poddane działaniu czynników chemicznych, w szczególności,
silikonów o odczynie kwaśnym, kwasu fluorowodorowego, ługów oraz innych
odczynników chemicznych będących składnikami np. zapraw budowlanych;
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje pęknięcia lub stłuczenia szyby.
5. Uprawnienia Kupującego wynikające z otrzymanego dokumentu gwarancyjnego
zobowiązują Sprzedawcę jedynie do dostaw towarów wolnych od wad loco
siedziba Kupującego, pod warunkiem, że wada towaru miała miejsce i została
należycie zgłoszona w okresie ważności gwarancji oraz że powstała z winy
Sprzedawcy.
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