BRIISO GARANTI
Køber:
Leveringsadresse:
Udførende:
Ordrenr.:
Leveringsdato:
Produkt:
Antal:
For ovennævnte Briiso system leverance afgiver vi 20 års materialegaranti på
frostskader.
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GYLDIGHED
Garantien er gældende i 20 år fra levering af materialer
i Danmark.

Såfremt Briiso ApS ikke kan levere materialer til udskiftning af defekte
Garantigenstande f.eks. pga. manglende produktion, udsteder Briiso ApS

GARANTIEN OMFATTER
Garantien omfatter fastholdelse af teglskaller på isoleringsmaterialet, teglskaller og

tilgodebevis til køb af nye sten hos Briiso ApS svarende til Briiso ApS
fakturapris på leveringsdatoen, ligesom Briiso ApS udbetaler et af Briiso
ApS skønnet kontantbeløb til arbejdsløn til udskiftning heraf.

isoleringsprodukt, der i det følgende benævnes ”Garantigenstandene”.
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Fuger, er ikke omfattet af garantien.

Reklamation 11 – 20 år: Ved reklamation senere end 10 år efter leveringsdatoen fra Briiso ApS af Garantigenstandene, men tidligere end 20 år efter

DÆKNINGSBETINGELSER
Såfremt der i garantiperioden opstår skader på Garantigenstandene,

leveringsdatoen fra Briiso ApS og såfremt pkt. 3 ovenfor er opfyldt, yder
Briiso ApS en erstatning svarende til Briiso ApS fakturapris på
Garantigenstandene på leveringsdatoen fra Briiso ApS hvilken fakturapris

som kan føres tilbage til kvaliteten, hvor Garantigenstandene ikke opfylder
DS/EN 1304 krav til frostsikkerhed, påtager Briiso ApS sig den i

afskrives lineært med 5 % pr. år. Afskrivningen udregnes fra det 11. år fra
leveringsdatoen fra Briiso ApS. Erstatningen udbetales i form af et

punkt 4 anførte forpligtigelse. Det er en betingelse, for at gøre garantien gældende,

tilgodebevis til køb af nye materialer hos Briiso ApS.

at der er dokumenteret skade på minimum 10 % af Garanti- genstandene leveret til
køber.
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Det er endvidere en betingelse, at følgende er opfyldt:

UNDTAGELSER
Garantien dækker ikke produktansvarsskader, følgeskader, genhusning
eller andre indirekte skader samt person- og tingskader. Garantien dækker
ikke den ikke defekte del af leverede Garantigenstande som følge af f.eks.
farveforskel efter udskiftning i medfør af nærværende garanti.

• At Briiso ApS oplægningsvejledning på tidspunktet for
montagen af Garanti-genstandene er overholdt
• Håndværksmæssig korrekt udførelse af montagen af
Garantigenstandene
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OVERDRAGELSE AF GARANTIEN
Garantien kan gøres gældende af den til enhver tid gældende ejer af
ejendommen, hvor Garantigenstandene er anvendt.

Det er endvidere en betingelse, at køber foretager skriftlig reklamation,
vedlægger garantibevis samt købsfaktura hos Briiso ApS og at
reklamationen sker uden ugrundet ophold, efter at defekterne er eller
burde være konstateret.
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DÆKNINGSOMFANG
Reklamationer 0 – 10 år: Ved reklamationer inden 10 år efter leveringsdatoen fra Briiso ApS af Garantigenstandene og såfremt
betingelserne i pkt. 3 ovenfor er opfyldt, leverer Briiso ApS nye
materialer til udskiftning af defekte Garantigenstande, samt arbejdsløn forbundet med udskiftningen. Briiso ApS er berettiget til at
udpege håndværker til dette arbejde.
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LOVVALG OG VÆRNETING
Garantien er underlagt dansk ret. Enhver sag om garantiens gyldighed,
udbetalinger i henhold til garantien mv. skal anlægges ved Retten i Holbæk
som aftalt værneting.

