15 års garanti
swisspor Romandie SA garanterer hermed, i henhold til bemærkninger og betingelser
detaljeret i det følgende: De af os, leverede tagpapmaterialer, der er leveret som et
vandtæt tagsystem på nedennævnte adresse, forbliver vandtæt i en periode på 15 år
regnet fra nedennævnte angivne dato.
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Vilkår og betingelser

1. Formaliteter

3. Klageprocedure

Denne garanti skal indhentes hos Swisspor Romandie SA (via registreret mail) inden 7
dage fra færdiggørelsen af arbejdet, men ikke senere end 6 måneder fra levering af
materialerne til forhandleren. For at garantien er gyldig, skal anmodningen vedlægges
følgeseddel vedr. de anvendte produkter leveret fra Swisspor til forhandleren, og
anvendt til det pågældende arbejde i nærværende dokument.

Legale klager over skader, der skyldes vandindtrængning og heraf følgeskader,
accepteres kun indenfor garantiperioden. Det påhviler den udførende og ansvarlige
tagdæknings entrepenør, at påvise, at skaden/tabet skyldes tagmaterialer leveret af
Swisspor.

2. Garantiens omfang og begrænsninger
I tilfælde af vandindtrængning, der skyldes fejl I tagpap produceret og leveret af
Swisspor Romandie SA og anvendt som beskrevet, dækker garantien som følger:




Udgifter til udbedring udgør sammenlagt op til et maksimum beløb på
CHF 500.000 pr. år pr. kontrakt, begrænset til tagmaterialer leveret af
Swisspor og de deraf følgende direkte lønomkostninger. Enhver
garantiudbetaling fra denne forsikring udløser en selvrisiko på
minimum 5% af det beløb Swisspor udbetaler eller minimum CHF
2.000.
Følgeskader på bygningen, der skyldes vandindtrængning erstattes
sammenlagt op til maksimum CHF 250.000 pr. år pr. kontrakt. Enhver
garantiudbetaling fra denne forsikring udløser en selvrisiko på
minimum 5% af det beløb Swisspor udbetaler eller minimum CHF
2.000.

De erstatningsberettigede til denne forsikring, er som beskrevet i nærværende

I skadestilfælde, er det op til garantimodtageren, inden 7 dage fra skadestidspunktet,
at fremsende skriftlig skadesrapport via mail til: Swisspor Romandie SA, Ch. du
Bugnon 100, CP 60, CH-1618, Châtel-St-Denis, Switzerland. En overtrædelse af
tidsfristen vil ikke udløse nogen garanti, og det er derfor op til modtageren af denne
garanti, at bevise rettidig omhu indenfor den angivne tidsramme.
Enhver garantireparation vil blive anset som en del af den oprindelige montering, og
garantien herfor, vil udløbe sammen med den oprindelige garanti.
4. Udbetaling af erstatning
swisspor Romandie SA påtager sig at udbetale den aftalte sum, man er blevet enige
om, efter modtagelsen af flg. dokumenter:




En rapport fra en uafhængig ekspert, der kan accepteres af Swisspor
Romandie SA, og som bekræfter skaden, årsagen til skaden, samt skadens
forbindelse til de af Swisspor Romandie SA leverede tagmaterialer
installeret som et vandtæt system.
En underskrevet deklaration af samme, der bekræfter at skaden ikke kan
henledes til punkterne A til T i afsnit 3 under denne garanti.

5. Garantiperiode

garantiformular. Erstatningsbeløbet defineres af Swisspor efter anmodning fra
distributøren.
Denne garanti gælder ikke I tilfælde af:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

At en reparation af skaden er påbegyndt inden skriftlig samtykke fra Swisspor
Romandie SA omkring tiltag for afhjælpning af denne skade. Under alle
omstændigheder skal der dog tages alle foranstaltninger til at stoppe
vandindtrængning.
At vandindtrængning skyldes fejl i pålægningsmetoden, eller i et produkt der
ikke er produceret af Swisspor.
At betalingsbetingelserne ikke er overholdt.
At klagen kun relaterer til det æstetiske udseende.
At skaden er sket ved anvendelse af materialet på en anden måde end den
tiltænkte.
At skaden skyldes usædvanlige bevægelser I det bærende underlag relateret
den bærende stabilitet I konstruktionen.
At skaden på produktet eller fejl i systemet er forårsaget af uheld, hærværk,
storm, jordskælv, eller anden uforudsigelig hændelse (force majeure).
At skaden skyldes eksisterende fugt, der er trængt ind i systemet, eller en
forringelse af ethvert eksisterende underlag. Dette kan være et vandtæt,
isolerende eller lignende system.
At skaden skyldes bevægelser, eller genplaceringer af udendørs
konstruktioner, efter færdiggørelsen af arbejdet.

j.

At skaden skyldes forkert opbevaring og håndtering af tagmaterialerne før og
under montering.

k.

At skaden skyldes manglende efterfølgelse af de nyeste manualer fra Swisspor
omkring montering og vedligeholdelse af tagpap.
At skaden skyldes manglende efterfølgelse af de normer og regler der er
gældende for montage i det pågældende land.
At skaden skyldes, at monteringen er i uoverensstemmelse med retningslinjer
og planer fra såvel arkitekt som leverandør omkring anvendelse, montage,
udseende og teknik.

l.
m.

n.

Såkaldte grønne tage, både intensive og ekstensive.

o.

At skaden skyldes manglende efterfølgelse af love og reguleringer omkring
pålægningen.
At skaden skyldes hærværk under montagen, uanset hvem dette måtte være
At produkterne er anvendt som vandbarriere mod sokler, kældergulve og
kældervægge.

p.
q.
r.
s.
t.

Garantiperioden er 15 år. Perioden begynder fra modtagelsen af dette Swisspor
dokument, i udfyldt og underskrevet stand af tagdæknings entrepenøren. Denne
garanti reduceres til 10 år såfremt tagdækningssystemet, under det 10. garantiår ikke
består inspektionen af “Swisspor 10 years”, og såfremt garantimodtageren ikke straks
har iværksat nødvendige vedligeholdelsesopgaver efter inspektion af taget, og som
indikeret i “Swisspor 10 års inspektionsrapport”.Inspektionen udføres af, en af
Swisspor udpeget specialist, og omkostningerne dækkes fuldt ud af
garantimodtageren. En afvigelse af betaling for en sådan inspektion, og/eller
udførelse af vedligeholdelse, som indikeret i Swisspor 10 års inspektionsrapport, vil
sænke grænsen for garantien til 10 år.
For at denne garanti fortsat skal være gældende, indsendes 2 årlige
inspektionsrapporter, udfyldt i henhold til Swisspors vedligeholdelses manualer, og
indsendt til Swisspor senest 30 dage efter inspektionen.
6. Særlig klausul
I tilfælde af, at denne aftale, eller dele deraf, er ugyldig, ulovlig eller ikke anvendelig i
henhold til gældende lovgivning, skal udstederen af denne aftale holdes skadesløs.
7. Anvendelig lov og værneting
Denne garanti og betingelserne for anvendelsen af denne, skal fortolkes og anvendes i
henhold til det schweiziske lovgivningssystem. For enhver juridisk
uoverensstemmelse i denne aftale, inklusive dets gyldighed, er den officielle adresse
Swisspor Romandie SA, Châtel-St-Denis, CH 1618, Switzerland og den kompetente ret
“the tribunal of Fribourg” i Schweitz (1700).
Bemærk venligst:
Kun den originale engelske tekst har gyldighed.

At skaden skyldes forurening eller følgevirkninger af kemisk angreb.
At skaden skyldes, at produktet er inkompatibelt til det tilstødende materiale.
At vedligeholdelsesrapporten ikke er leveret 2 gange om året til Swisspor i
henhold til den seneste udgave af vedligeholdelsesguiden.
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