GARANTIBEVIS
Monier Tätt tak-garanti
Utöver de rättigheter som per nedan angiven inköpsdag följer enligt svensk lag garanterar Monier Roofing AB att takpannor och
taktillbehör monterade tillsammans uppfyller kraven på täthet mot väderpåverkan under 15 år från inköpsdatum enligt vad som
framgår av detta Garantibevis.
Med ”täthet mot väderpåverkan” menas att takpannor och taktillbehör är fixerade och skyddar underliggande takkonstruktion från
skada på grund av inträngande vind, regn och snö.
Denna Funktionsgaranti gäller under förutsättning:
1. att takpannor och taktillbehör har inköpts som ett Monier Takpaket och monterats i Sverige efter 2013-01-01
2. att takpannor och taktillbehör har monterats fackmannamässigt och enligt de av Monier Roofing AB utfärdade råd
och läggningsanvisningar, som förelåg vid monteringstillfället
3. att takpannor och taktillbehör har monterats i enlighet med sådana regler, föreskrifter och rekommendationer för
byggbranschen som förelåg vid monteringstillfället samt i enlighet med tillämpliga bestämmelser i Plan- och Bygglagen
(1987:10) jämte Boverkets Byggregler och Konstruktionsregler i dess utformning vid monteringstillfället
4. att ett krav på ianspråktagande av garantin framställs till Kundtjänst, Monier Roofing AB, Box 7, 611 11 Jönåker, inom
skälig tid efter det att köparen/slutanvändaren märkt eller bort märka felet (reklamation). Sådan reklamation skall även
åtföljas av ett inköpsbevis, t ex en kvitterad faktura
5. att detta garantibevis med Moniers aktuella ordernummer för inköpta produkter kan uppvisas och
6. att Monier Roofing AB ges tillfälle att besiktiga taket där skadan finns med takpannor och taktillbehör i original
Denna Tätt tak-garanti gäller inte:
–

Förändringar i färg eller andra förändringar enbart hänförliga till produkternas utseende.

–

Skada orsakad av markrörelser eller rörelser i den bärande takkonstruktionen under takpannorna.

–

Skada orsakad av bristande underhåll eller felaktig användning inklusive olämpligt beträdande av takpannorna,
olyckshändelse eller skadegörelse.

–

Skada pga blixtnedslag.

–

Av naturolycka orsakad skada, som är ersättningsgill enligt för slutanvändaren gällande försäkring.

–

Av naturolycka orsakad skada på grund av förhållanden utöver de referensvärden som anges i Boverkets vid
monteringsstillfället gällande Konstruktionsregler.

–

Skada pga nedfall eller annan miljöförorening.

–

Förlust eller skada orsakad av att skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund
av omständigheter utanför Monier Roofing AB:s kontroll.

–

Förlust eller skada på grund av Force Majeure, såsom krig eller krigsliknande händelse, myndighets åtgärd, strejk,
lockout, blockad eller liknande händelse.

Denna Tätt tak-garanti innebär att Monier Roofing AB vid garantifall efter eget val antingen
1. kostnadsfritt ombesörjer utbyte av skadade, av Monier Roofing AB levererade, takpannor och/eller taktillbehör, inklusive
arbetskostnad för nedtagning och återmontering av dessa, eller
2. utbetalar ett belopp motsvarande aktuell inköpskostnad för skadade, av Monier Roofing AB levererade, takpannor och/eller
taktillbehör, inklusive arbetskostnad för nedtagning och återmontering av dessa.
Utöver de skyldigheter som må följa enligt svensk lag ersätter denna Tätt tak-garanti inte någon direkt eller indirekt förlust eller
skada eller någon följdförlust eller -skada, som föranleds av yppat garantifel.
För ersättningsprodukter som Monier Roofing AB tillhandahåller enligt denna Tätt tak-garanti gäller den garantitid som återstod
för de ursprungliga, utbytta takpannorna och/eller taktillbehören vid tidpunkten för utbytet eller den längre tid, som må följa enligt
svensk lag eller etablerad konsumenträttslig praxis i Sverige.
Denna Tätt tak-garanti gäller endast till förmån för slutanvändaren av takpannorna och taktillbehören eller, i förekommande fall,
den som trätt i slutanvändarens ställe. Denna Tätt tak-garanti kan således inte göras gällande mot – eller av – återförsäljare eller
annan i mellanliggande sälj- eller distributionsled.
Moniers ordernummer……………………..……….

Inköpsdag…………………………….

Återförsäljare som levererat Monier Takpaket enligt ovan………………………………………………………………..
Fastighetsbeteckning………………………………………………………………..…………………………………………..

