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RAW DAMPSPÆRRE GARANTIBETINGELSER
Firmaet BetaPack A/S (herefter kaldet producenten) overtager over for kunden systemgarantien for de af
producenten leverede og af bygherren anvendte RAW dampspærreprodukter i henhold til nedenstående
betingelser.
STARK deltager ikke i nærværende garanti. STARKs rolle i systemgarantien skal forstås som:
• Den formidlende part mellem kunde og producenten
• Leverandør
• Support til kundes byggeplads
Produkter omfattet af systemgarantien
RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA, RAW PRO HIGHTACK, RAW PLUS FIXED, RAW PLUS TARENU,
RAW PLUS INTEFU og RAW-tilbehør.
Systemgarantiens omfang
Der ydes en 30-års systemgaranti på ovennævnte RAW-produkter (herefter “Produktet”) solgt af STARK.
Garantiperioden regnes fra faktureringsdatoen, idet garantiperioden dog aldrig kan strække sig længere end
31 år efter produktionsdatoen for det pågældende Produkt.
Systemgarantien giver ret til vederlagsfri levering, udtagning og montering af en tilsvarende type dampspærre i det
omfang, (a) Produkterne ikke overholder de oplyste egenskaber, og (b) der som følge heraf opstår utætheder
i tæthedsplanet, som overstiger de tærskelværdier, der var gældende på monteringstidspunktet. Systemgarantien kan således ikke påberåbes, hvis konstruktions- eller monteringsfejl m.v. hindrer Produktets funktion.
Systemgarantien ydes over for vores kunder og slutbrugeren af Produktet (herefter samlet betegnet “Køber”),
og gælder alene for Produkter, der er leveret og faktureret efter den 1. marts 2015, og som er anvendt i
Danmark.
Systemgarantien dækker ikke følgeskader, herunder men ikke begrænset til råd og svamp i bygningen og
ligesom ethvert driftstab, avancetab og andre indirekte tab falder uden for systemgarantien.
Betingelser for systemgarantien
Systemgarantien er betinget af, at monteringen af Produktet er sket i overensstemmelse med:
1)
2)
3)
4)
5)

den gældende montagevejledning for produktet,
god håndværksmæssig byggeskik,
alment teknisk fælleseje-løsning, samt
at der alene er anvendt løsninger, som er angivet i vores anvendelsesmatrix og montagevejledning.
at der alene er anvendt RAW-systemtilbehør.

Er bygningen, hvor Produktet er monteret, omfattet af et tæthedskrav, er det tillige en betingelse, at der er
udført blowerdoor-test, samt at rapport herfor foreligger.
Såfremt Køber konstaterer utæthed i tæthedspanelet, skal Køber inden for 30 kalenderdage, give BetaPack
besked herom, idet systemgarantien ellers bortfalder. Bemærk, at systemgarantien alene kan gøres gældende,
hvis den er aktiveret. Aktivering sker ved at Køber udfylder og indsender garantidokument (kan downloades på
www.klimacity.dk) til BetaPack, senest 30 kalenderdage efter delhåndværk er afsluttet.
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