
 Easy System Garantidokument

Easy System GmbH, Kirchstr. 14 a, D-67681 Sembach giver hermed

hr./fru

en 30-årig garanti for

tagsystemets regnsikkerhed og frostbestandighed

Dette indebærer, at Easy Systems tagsystem ved overholdelse af retningslinjerne for korrekt
oplægning opfylder de funktionelle krav, der stilles til et regnsikkert tag i den 30-årige perio-
de.

Bygning: Taghældning i grader:
Udførelse som: Gade/nr.:
Postnr./by: Easy System tagstensmodel:
Leveringsdato: Easy System ordrenummer:

Garantiperioden træder i kraft ved tagets oplægning, dog senest 2 måneder efter udlevering af
tagdækningsmaterialet. I garantiperioden erstatter Easy System GmbH alt tagdækningsmateri-
ale, der er nødvendigt for retablering af regnsikkerheden, frit leveret byggepladsen, og godt-
gør de med retablering af regnsikkerheden forbundne nødvendige omkostninger (herunder
særligt udgifterne i forbindelse med afmontering og montering af nye materialer) efter de på
stedet sædvanlige takster.

Easy System GmbH forbeholder sig ret til at udføre arbejdet selv eller lade dette udføre ved
egne håndværkere.

I tilfælde af, at et defekt produkt ikke længere kan leveres, er Easy System GmbH frit stillet
med hensyn til at anvende et alternativt produkt af tilsvarende kvalitet.

Easy System GmbH, oktober 2009

Claus Schunk
Direktør for Easy System GmbH



Garantibetingelser

1. Garantien gælder for Easy Systems tagsystem, når den komplette tagdækning udføres
udelukkende under anvendelse af Easy Systems produkter i det omfang, de anvendte
produkter forefindes i Easy Systems produktprogram. Ved mur-/pejseinddækninger,
skotrender og false kan der anvendes håndværksmæssige løsninger i metal. Der kan li-
geledes anvendes dele og tilbehør af andre fabrikater, hjælpemidler samt påbygnings-
dele. Sådanne dele og tilbehør af andre fabrikater, hjælpemidler samt påbygningsdele er
ikke omfattet af denne garanti.

Alle til fremstillingen af Easy Systems tagsystem nødvendige tagdækningsmaterialer
skal udføres og lægges fuldstændigt af et professionelt tagdækningsfirma under angi-
velse af byggeprojekt. Udlevering og fakturering sker via det udførende håndværksfir-
ma, den pågældende forhandler eller slutkunden.

2. Regnsikker i denne garantis forstand betyder, at almindelige tag- og formsten samt tag-
systemkomponenter oplagt på taget forbliver på plads og beskytter de underliggende
rum, konstruktioner og byggekomponenter mod beskadigelse som følge af vejrligspå-
virkninger såsom vind, regn og sne.

3. Arbejdet skal udføres af et professionelt tagdækningsfirma. Tagdækningsarbejdet skal
udføres i en kvalitet svarende til det aktuelle tekniske niveau, hvilket især indebærer
overholdelse af Easy System GmbHs forskrifter for fremstilling og oplægning i den til
enhver tid aktuelle version samt i øvrigt overholdelse af de faglige regler for udførelse
af tagdækningsarbejde i henhold til godt håndværk f.eks. med henvisning Byg Garantio-
rdning.

4. Der kan ikke gøres krav gældende under garantien for:

• beskadigelser, der skyldes projekteringsfejl
• beskadigelser, som direkte eller indirekte skyldes svigt af den bærende kon-

struktion, herunder særligt tagkonstruktionen, eller sætninger eller kastninger i
undergrunden

• beskadigelser som følge af ikke fagligt korrekt behandling, beskadigelser som
følge af ikke fagligt korrekt oplægning 

• beskadigelser som følge af usædvanlige mekaniske eller kemiske påvirkninger
• udstøbning af fuger
• beskadigelser som følge af usædvanlige begivenheder, som kan forsikres i hen-

hold til de til enhver tid gældende Almindelige Forsikringsbetingelser for bebo-
elsesejendomme, som for eksempel jordskælv, højvande, brand, lynnedslag, eks-
plosioner, nedstyrtning af luftfartøjer eller dele heraf eller disses last, storm



(vindstyrke 11 eller derover i henhold til definitionen i forsikringsbetingelserne),
jordskred, lavine eller stenslag

• følgeskader.

5. Ved fremsættelse af krav i henhold til garantien skal Easy System GmbH uden ugrundet
ophold efter skadens konstatering skriftligt underrettes herom med oplysning om datoen
for oplægningen af taget og de faktiske omstændigheder i forbindelse med skaden bilagt
den respektive dokumentation.

6. Forud for udførelse af reparation af den defekte byggekomponent skal Easy System
GmbH gives lejlighed til at foretage en besigtigelse af ejendommen.

7. Denne garanti kan uden videre overdrages til den til enhver tid værende ejer af det på
omstående side nævnte byggeprojekt.

8. Krav støttet på den 30-årige materialegaranti for Easy System GmbHs tagsten berøres
ikke af denne garanti.

9. De lovhjemlede rettigheder, der tilkommer en forbruger over for kontraktparten (såsom
krav på efterfølgende opfyldelse, hævning af aftalen, nedslag i købesum, skadeserstat-
ning) begrænses ikke ved denne garanti. Ydelser i medfør af denne garanti forlænger
ikke den ovenfor nævnte garantiperiode. Denne garanti er underlagt Forbundsrepublik-
ken Tysklands ret.


