Guld

15-års
DERBiGUM Produktgarantibevis

Nærværende garantibevis udstedt af virksomheden,
Imperbel nv, Bergensesteenweg 32 – 1632 Lot, Belgien
(herefter benævnt “Producenten”) dækker reparation eller udskiftning af
DERBIGUM produkter (herefter benævnt “Produktet”)
i en periode på 15 år fra aﬂeveringsdagen.
Bygningsejer omfattet:
(herefter benævnt den “Berettigede”)
Name

Address

Garantien dækker bygningen beliggende :
Bygningens navn :
Nationalt nr.:
Internationalt nr.:
Der anvendes til :
Med en tagoverﬂade på :
Foreløbig aﬂeveringsdato :
Typ

Produkt

Tykkelse

Tagdækning

Fastgørelsesmetode

Old roof*

cm.

I beskrivelsen af tagsystemet er elementer markeret med «v» en del af den gamle tagdækning.

Autoriseret Derbigum Montør, som har udført tætningsarbejdet:
(herefter benævnt “Montøren”).

Formålet med garantien er at dække den fysiske reparation – eller udskiftning efter
Producentens valg – af Produktet ved en autoriseret Montør udpeget af Producenten,
såfremt Produktet som følge af en defekt i Produktet som sådant ikke er vandtæt
(herefter benævnt en “defekt”).
Den berettigede er enhver fysisk eller juridisk person, som har modtaget nærværende
garantibevis som køber af Produktet eller enhver anden person, der måtte blive ejer af
Produktet, på betingelse af, at bygningen anvendes til samme eller sammenligneligt
formål.
De på bagsiden af nærværende garantibevis angivne vilkår og betingelser ﬁnder
anvendelse og er gældende for Produktet, når nærværende garantibevis er udfyldt
og overleveret til den Berettigede i original version. For at være gyldigt, skal
garantibeviset være udfyldt med alle oplysninger om bygningens beliggenhed, den
oprindeligt berettigede, Montøren, beskrivelse af tag og isolering såvel som vores
nationale og internationale nummer.
Udfærdiget i Perwez, Belgien in duplo,

Producenten
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Vilkår og betingelser
for 15-års Derbigum Produktgaranti

1. Garantien træder i kraft når Produktet og monteringsarbejderne er betalt fuldt ud,
bortset fra beløb, der berettiget tilbageholdes i henhold til aftale eller gældende
lov.
2. Garantien gælder kun, såfremt enhver mangel, defekt eller skade på Produktet
anmeldes skriftligt til Producenten eller Montøren senest 3 (tre) dage efter, at
pågældende mangel, defekt eller skade blev eller burde være konstateret af
den Berettigede og under alle omstændigheder aldrig senere end 15 år fra
aﬂeveringsdagen. I modsat fald fortabes rettighederne.
3. Garantien dækker i 15 år fra aﬂeveringsdagen den fysiske reparation – eller
udskiftning efter Producentens valg – af Produktet ved en autoriseret Montør
udpeget af Producenten, såfremt Produktet ikke er vandtæt, og dette skyldes en
defekt i Produktet som sådant. Enhver anden mangel, defekt eller skade er ikke
dækket af garantien, hvorfor for eksempel defekter eller skader opstået som følge
af den autoriserede Montørs eller en anden montørs mangelfulde montering af
Produktet ikke dækkes af garantien.
4. Den Berettigedes ufravigelige rettigheder efter dansk lovgivning begrænses
ikke af garantien, hvorfor den Berettigede - uanset garantiens dækning - kan
påberåbe sig sådanne rettigheder ved at reklamere overfor Montøren eller den
danske forhandler af Produktet indenfor de i lovgivningen fastsatte regler, hvilket
bl.a. vil sige senest 5 år fra aﬂeveringsdagen, dog senest 6 år fra Producentens
overgivelsen af Produktet til den Berettigede.
5. Garantien ydes kun, såfremt
a. Produktet inspiceres, vedligeholdes og efter behov repareres i fuld
overensstemmelse med Producentens anvisninger i vedligeholdelsesmanualen,
der overdrages til den Berettigede i forbindelse med aﬂevering og betragtes
som en integreret del af dette garantibevis, og
b. Alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder udføres af en autoriseret
Derbigum Montør, medmindre pågældende arbejder udføres af en anden
professionel (ikke-autoriseret) montør, og den Berettigede kan godtgøre, at de
til arbejderne anvendte produkter kvalitets- og speciﬁkationsmæssigt svarer til
de originale produkter.
6. Følgende begrænsninger gælder i garantiens dækningsområde:
a. Garantien har en maksimal dækning på EUR. 50.000,00 pr. defekt/skade
og pr. år, hvilket betyder, at Producentens totale årlige bidrag under garantien
aldrig kan overstige EUR. 50.000,00.
b. I tilfælde af, at en total udskiftning af taget er nødvendig, vil Producentens
bidrag blive beregnet ved at reducere garantibeløbet med 5 % pr. år fra det
år, hvor aﬂevering er sket, til det år, hvor garantien påberåbes. For eksempel
vil reduktionen være 5 %, hvis garantien påberåbes i løbet af det andet år og
70 % - hvilket er den maksimale reduktion - hvis garantien påberåbes i løbet
af det 15. år.
c. Undtaget fra dækning under dette garantibevis er enhver følgeskade samt
ethvert indirekte tab lidt af den Berettigede eller tredjemand, herunder
huslejetab eller tab af anden fortjeneste samt enhver udgift til genhusning.
d. Undtaget fra dækning under dette garantibevis er enhver skade, som er
dækket af en bygningsforsikring eller anden forsikring.
7. Tvister vedrørende garantien skal afgøres af domstolene i det land og den by,
hvor den omhandlede bygning er beliggende og efter reglerne i det land, hvor
bygningen er beliggende.
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