Mijama A/S
Håndværkerbyen 21,
2670 Greve

15 års Binné Produktgaranti
Systemgaranti for Binné-Polymerbitumen-svejsebaner,
der anvendes i flerlagstagkonstruktioner.
Dette er en speciel produktgaranti for materialefejl og produktionsfejl ved følgende af os
leverede polymerbitumen-svejsebaner:

APP PF 5000 SORT SPECIAL
PF 3000 SBS

Projekt:
Adresse:
Tagflade:

Indkøbsdato:

Udførende Tagdækningsfirma:
Tagkonstruktion:

Taghældning i %:
OBS: Husk at vedhæfte faktura til dette garantibevis, og lad det følge husets papirer.
Garantiens betingelser:
1.

Garantien gælder for ordregivende ejer (køber) og enhver efterfølgende ejer af den
pågældende ejendom.
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2.

Garantiperioden begynder med aflevering af tagdækningsarbejdet og senest 6
måneder efter at tagpapbanerne er leveret til det udførende tagdækkerfirma.

3.

Garantien dækker ikke, hvis de leverede materialer ikke behandles korrekt under
transport og lagring.

4.

Garantien dækker ikke, hvis usædvanlige påvirkninger fra tagets underkonstruktion
fører til skader på tagpapbanerne.

5.

Garantien dækker ikke, hvis omgivelserne giver skadelig påvirkning.

6.

Garantien dækker ikke, hvis tagdækningen beskadiges af senere arbejder på taget.
Det skal endvidere efterfølgende, hele tiden sikres, at tagfladen renholdes og
vedligeholdes i henhold til gældende forskrifter.

7.

Garantien dækker ikke følgeskader af nogen art, ej heller følgeskader på eller i
bygninger. Garantien dækker heller ikke driftstab, sagsomkostninger, direkte eller
indirekte tab.

8.

Garantikrav kan kun gøres gældende, hvis evt. fejl i materialer og/eller skader
omgående efter at være konstateret, og inden udløb af garantiperioden, anmeldes
af garantitager over for Binné & Sohn GmbH. Evt. skader skal anmeldes skriftligt,
idet der vedlægges kopi af følgeseddel, faktura og garantibevis. Endvidere skal vi
have mulighed for at besigtige det pågældende tagareal og uhindret kontrollere
skaden på stedet.
Ligesom garantitager er vi forpligtet til omgående at afklare skadens årsag, at holde
skadens omfang på et minimum og at afhjælpe den så hurtigt som muligt.

9.

Garantien gælder for produkter anvendt i Danmark, excl. Grønland og Færøerne.

Hvis der rejses krav mod en garantitager som følge af en skade, der beviseligt skyldes fejl
og/eller manglende, ellers tilsikrede egenskaber på/ved polymersvejsebaner, leveret af Binné
& Sohn, er Binné & Sohn erstatningspligtig i følgende omfang:
a.)

Inden udbedringsarbejder påbegyndes, skal omkostningsoverslag forelægges for
Binné & Sohn. Arbejdet må først påbegyndes efter vor skriftlige accept. Vi forbeholder
os ret til selv at afhjælpe eventuelle skader.

b.)

Overfor garantitager stiller Binné & Sohn det nødvendige erstatningsmateriale inklusive
tilbehør til disposition på anvendelsesstedet vederlags- og fragtfrit.

c)

Binné & Sohn godtgør garantitagers omkostninger for udbedringsarbejdet. Dette
omfatter de faktiske betalte lønninger på byggepladsen - i den størrelse, som er
sædvane på det pågældende sted og i den pågældende branche.
Garantiperioden forlænges ikke af en eventuel renovering eller nyudlægning, ej heller
af selve erstatningsydelsen.

Binné & Sohn GmbH & Co. KG
Tagmaterialeproducent
P.O.Box 1254, D-25402 Pinneberg
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