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TAKSÄKERHET - 30 ÅRS GARANTI
Lindab garanterar för sitt produktprogram Lindab Taksäkerhet att produkten uppfyller de krav som anges i Boverkets vid försäljningstidpunkten
gällande föreskrifter samt att produkten inte är behäftade med brister i material eller tillverkning som påverkar produktens funktionalitet. Denna
garanti gäller under trettio (30) år från den dag produkten köptes från Lindab och under förutsättning att nedanstående bestämmelser i denna
garanti efterföljs.
Förutsättningar och Instruktioner

•

Att Lindabs kund, d v s den som köpt produkten av Lindab eller den slutlige användaren, fastighetsägaren, skriftligen genom kvitto
eller liknande styrker att produkten köpts av Lindab.

•

Att produkten inte monterats i särskilt korrosionskänslig eller aggressiv miljö som t ex industriella områden med hög luftfuktighet och
aggressiv atmosfär eller kust och offshoreområden med stor mängd salt samt att produkten i övrigt inte exponeras för korrosiva
kemikalier, korrosiv rök, kondens och aska eller cementdamm.

•

Att produkten monterats på av Lindab föreskrivet sätt enligt vid försäljningen gällande monteringsanvisningar samt att härutöver
följande har iakttagits:

•

-

Metallspån som kan t ex uppstå vid kapning ska omedelbart efter montage tas bort.

-

Kapytor vid montage skall bättringsmålas.

-

Brickor skall användas vid montage av lackerade produkter för att minimera risken för lackskador.

-

Skador på ytskiktet vid montage skall bättringsmålas.

Att produkten underhållits på av Lindab föreskrivet sätt enligt Lindabs vid försäljningen gällande Kontroll- och skötselinstruktion.
Härutöver ansvarar fastighetsägaren för att taksäkerhetsanordningarna besiktigas en (1) gång per år och att besiktningarna
dokumenteras skriftligen genom t. ex. protokoll. Fastighetsägaren skall nedteckna eventuella brister och se till att dessa blir
omgående åtgärdade. Fastighetsägarens skall bl. a. iaktta följande:
-

Deformerade detaljer måste bytas ut och får inte återbockas till ursprungsläge.

-

Kontroll av att beläggningen på produkten är intakt. Vid skada på ytskiktet, skall skadan omedelbart bättringsmålas.

-

Vid eventuell komplettering får inte produkter av olika fabrikat blandas.

•

Att produkten inte skadats oavsett på vilket sätt efter det Lindab levererat produkten.

•

Att reklamation sker senast tre (3) månader efter det att bristen upptäckts eller bort upptäckas.

Förfarande

•

Reklamation sker skriftligen till den hantverkare eller återförsäljare som monterat eller sålt produkten men om detta inte är möjligt
kan reklamation ske direkt av fastighetsägaren till Lindab.

•

Lindab eller den Lindab utser ges tillträde för att besiktiga produkten monterad på plats.

•

Lindab prövar reklamationen och meddelar skriftligen inom sextio (60) dagar från det Lindab erhållit reklamation sitt beslut om
reklamationen godkänts eller inte.

Garantins omfattning

•

Garantin träder i kraft och gäller all försäljning från och med februari 2017 och där ovan förutsättningar/instruktioner/förfarande följts.

•

Vid godkänd reklamation inom tio (10) år från försäljningsdagen skall Lindab inom trettio (30) dagar, efter eget val, antingen
kostnadsfritt inklusive transportkostnad leverera ny produkt till Lindabs kund eller till den kunden anvisar (inom Sverige) eller svara
för kostnaden för reparation eller annat avhjälpande av bristen. Vid godkänd reklamation inom tio (10) år från försäljningsdagen
svarar Lindab även för eventuell montagekostnad motsvarande det lägsta pris som kan erhållas för ett fackmannamässigt montage.

•

Vid godkänd reklamation vid senare tid än tio (10) år från försäljningsdagen skall Lindab inom trettio (30) dagar, efter eget val,
antingen kostnadsfritt inklusive transportkostnad leverera ny produkt till Lindabs kund eller till den kunden anvisar (inom Sverige)
eller svara för kostnaden för reparation eller annat avhjälpande av bristen. Lindabs kostnadsansvar i det sistnämnda fallet skall
emellertid aldrig överstiga kostnaden för leverans av ny produkt som skall ersätta den bristfälliga produkten.

•

Varje kostnad som Lindab skall svara för enligt ovan nämnda bestämmelser skall alltid föregås av Lindabs skriftliga godkännande.

•

Utöver vad som uttryckligen angetts ovan, svarar Lindab inte för någon direkt eller indirekt skada eller kostnad oavsett slag eller
ersättning för montage.

•

Av Lindab levererade ersättningsprodukt gäller den ursprungliga garantin räknat från den ursprungliga försäljningsdagen.

•

Lindab avgör ensam vilka åtgärder som skall genomföras för att avhjälpa en brist enligt detta garantiåtagande.

•

Garantin omfattar inte de färgavvikelser som kan uppkomma till följd av omleverans av nya produkter.
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