GARANTIBEVIS
10 ÅRS PRODUKTGARANTI PÅ BETONGTAKPANNOR FRÅN MONIER ROOFING AB
Vänligen fyll i nedanstående uppgifter. För validering, maila ifyllt dokument till takinfo@monier.com
Köpare:
Fastighetsbeteckning:
Takläggare:
Ordernummer:
Leveransdag:
Produkt:
Mängd;
PÅ OVAN ANGIVEN TAKPANNELEVERANS GER VI 10 ÅRS PRODUKTGARANTI
1.Garantitid
Denna garanti gäller i 10 år från och med dagen för Monier Roofing AB:s leverans av ovan nämnd
order på betongtakpannor.
2.Garanterade produkter
De produkter som omfattas av denna garanti är av Monier Roofing AB levererade normalpannor
och specialpannor av betong.
Garantin omfattar inte tillbehör av plast, metall eller andra material.
3. Garantins omfattning
Om det under garantiperioden förekommer frostsprängning i enskilda normalpannor eller specialpannor
som en följd av ursprungliga fel, där produkterna inte uppfyller kraven på frostresistens i SS-EN standarden
490, eller det visar sig att produkterna inte har den styrka och täthet som föreskrivs i nämnda standard, åtar
sig Monier Roofing AB i punkt 4 nedan angivna förpliktelser. Garantin omfattar endast tätheten hos den
enskilda normalpannan eller specialpannan och inte tätheten av taket som helhet.
Garantin ger rättigheter utöver vad som gäller enligt gällande lagstiftning och begränsar inte på något
sätt garantiinnehavarens rättigheter enligt lag.
4. Garantifel
Under förutsättning att Monier Roofing AB inom 10 år från leveransdagen mottager en skriftlig reklamation
avseende felaktiga normalpannor eller specialpannor är Monier Roofing AB skyldigt att stå för kostnaderna
för leverans av nya pannor som ersätter de felaktiga samt arbetskostnader för att montera ned de felaktiga
och lägga upp de nya pannorna.
Monier Roofing AB förbehåller sig rätten att självt avgöra vem som skall utföra arbetet att montera ned
de felaktiga pannorna och lägga upp ersättningspannorna.
Reklamation av garantifel skall ske inom skälig tid, och senast inom sex (6) månader, efter det att felet
har upptäckts. För ersättningspannor levererade enligt ovan gäller garantin som om pannorna hade ingått i
den ursprungliga takpanneleveransen.
Monier Roofing AB:s förpliktelser enligt denna garanti förutsätter att Monier Roofing AB:s monteringsanvisningar har följts, att taket är hantverksmässigt korrekt utfört och att det är underhållet i enlighet med
Monier Roofing AB:s skötselråd.
5. Garantibegränsningar
Garantin omfattar endast de i punkt 4 nämnda avhjälpningsåtgärderna. Följdskador, driftstoppskostnader
eller andra indirekta skador i anledning av garantifel samt person- och sakskador ersätts inte utöver vad
som följer av gällande lagstiftning.
6. Överlåtelse av garantin
Garantin kan göras gällande av varje under garantiperioden berörd ägare till aktuell byggnad på vilken
pannorna har monterats.
Monier Roofing AB, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna
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