GARANTIBEVIS
20 ÅRS MATERIALE-GARANTI PÅ
WAKAFLEX FRA MONIER A/S
KØBER:
LEVERINGSADRESSE:
UDFØRENDE:
ORDRENR.:
LEVERINGSDATO:
PRODUKT:

ANTAL:

På ovennævnte leverance giver vi 20 års materiale-garanti.
At regne fra den ovenfor nævnte leveringsdato.
I denne periode vil MONIER A/S gratis og frit leveret på
byggepladsen erstatte Wakaflex, som beviseligt ikke er vandtæt.
Materialegarantien omfatter i tillæg til omlevering af Wakaflex også
dækning af omkostninger til omlægning af Wakaflex.
BETINGELSER FOR PRODUKTGARANTIENS DÆKNING:
Materialegarantien dækker gratis omlevering til byggepladsen og
montering af Wakaflex og er betinget af:
1.
en mulig skade anmeldes til MONIER A/S skriftligt uden
ugrundet ophold.
2.
at MONIER A/S inden igangsætning af reparationsarbejdet
får lejlighed til at besigtige og undersøge de påberåbte
skader.
3.
at Wakaflex og taget som helhed er monteret i
overensstemmelse med Moniers anvisninger og anbefalinger
på tidspunktet for arbejdets udførelse.
4.
at Kunden kan påvise, at Wakaflex ikke er vandtæt.
5.
at MONIER A/S inden igangsætning af reparationsarbejdet
får lejlighed til selv at udføre reparationsarbejdet eller lade
det udføre af egen entreprenør.
6.
at kravet opgøres i henhold til gældende
markedspriser/lokale standardtakster for reparationsarbejdet
på tidspunktet for skadens konstatering, såfremt MONIER
A/S vælger ikke selv at udføre reparationsarbejdet.
Såfremt ovenstående betingelser ikke er opfyldt, bortfalder
Materialegarantien helt eller delvist alt efter omfanget af de
påberåbte skader.
BEGRÆNSNINGER I MATERIALE-GARANTIENS DÆKNING.

Garantien dækker ikke:
1.
krav, som ikke er anført som omfattet af dækningen iht denne
garanti.
2.
utætheder ved limninger, klæbninger (f.eks. Wakaflex mod
Wakaflex eller Wakaflex mod tegl, beton eller træ) eller
udseende.
3.
skader på Wakaflex, som er forårsaget af tredjemand eller
force majeure.
4.
krav som følge af følgeskader, driftstab, produktansvar eller
indirekte tab i øvrigt.
5.
leverancer til Grønland, Færøerne eller uden for Danmarks
grænser.

ØVRIGE BESTEMMELSER
Såfremt Kunden er forbruger, forringes Kundens rettigheder i
henhold til præceptiv lovgivning ikke af denne garantiaftale.
Garantiperioden er absolut og kan ikke forlænges eller
suspenderes. I tilfælde af levering af ydelser af nogen art under
denne garantiaftale, begynder garantiperioden således ikke forfra,
hverken helt eller delvist.
Denne garantiaftale er underlagt national dansk ret med
undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler om
lovvalg og værneting.
Eventuelle tvister mellem MONIER A/S og Kunden skal indbringes
for de almindelige danske domstole, såfremt Kunden er forbruger.
Såfremt Kunden er erhvervsdrivende behandles eventuelle tvister
om garantien ved det værneting, der er aftalt mellem parterne i
forbindelse med indgåelse af den salgs-, købs-, leverings- eller
entrepriseaftale mv., som garantien vedrører.
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MORE POWER TO YOUR ROOF

Monier A/S, almindelige salgs- og
leveringsbetingelser
1. TILBUD
Medmindre andet er aftalt, gælder et tilbud en måned dog med forbehold
for mellemsalg, jf. punkt 5.
2. ORDRER
Ordrer er først bindende for sælger, når skriftlig ordrebekræftelse fra sælger
er modtaget hos køber.
Sælgers skriftlige ordrebekræftelse er bindende for køber, medmindre
køber omgående gør indsigelse. Annullering af bekræftede ordrer
accepteres kun undtagelsesvis og fordrer altid sælgers skriftlige accept.
3. PRISER
Alle ordrer faktureres til de på leveringsdagen gældende priser.
4. AFGIFTER
Merværdiafgiften eller andre afgifter beregnes efter de på leveringsdagen
gældende regler.
5. MELLEMSALG
Sælger forbeholder sig ved tilbudsafgivelsen ret til mellemsalg, dvs., at
sælger forbeholder sig ret til at råde over sin produktionskapacitet ved
accept af ordrer til anden side i tidsrummet mellem sælgers tilbud og
købers accept.
6. TRANSPORT OG LEVERINGSSTED
Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen eller den til enhver tid
gældende prisliste, sker alle produktleverancer frit leveret på byggeplads
ved fast vej eller efter chaufførens skøn.
Såfremt der på byggepladsen ikke er givet aflæsningsanvisning, placeres
produkterne efter chaufførens skøn og uden ansvar for sælger. Levering
kan altid ske på et af køber anvist sted, uanset der ingen måtte være til
stede til at bekræfte modtagelsen.
Sælgers følgeseddel er tilstrækkeligt bevis for levering.
Risikoen for varerne, herunder for brækage, er sælgers, indtil varerne er
aflæsset, hvorefter risikoen overgår til køber. Leverancer ab fabrik tilbydes
kun efter nærmere aftale. I sådanne tilfælde overgår risikoen for leverancen
til køber, når pålæsning af lastbil eller lignende er sket.
7. LEVERING
De i ordrebekræftelsen anførte leveringsterminer tilstræbes overholdt, idet
der dog tages forbehold for uforudsete hindringer, fejlbrændinger på
sælgers værk og force majeure, uanset om hindringer optræder på sælgers
egne produktionssteder eller hos sælgers leverandør. I tilfælde af sådanne
hindringer forbeholder sælger sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen
eller udskyde leveringstidspunktet med en efter omstændighederne rimelig
frist ud over den i aftalen fastsatte leveringstid. Under force majeure
henhører navnligt arbejdskonflikter, mangel på råvarer, mangel på
arbejdskraft, svigt i forsyningerne af energi og vand, trafikale forstyrrelser,
nedbrud på maskiner, værktøj og Edb-faciliteter, brand, krig, mobilisering,
valutarestriktioner, blokade, politiske uroligheder, statsindgriben af forskellig
art, sabotage, hærværkshandlinger og andre dermed ligestillede
forhindringsforhold udenfor sælgers kontrol. Medmindre andet er aftalt
skriftligt, er sælger uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, driftstab
eller andet tab beroende på forsinket levering, herunder f.eks. ventepenge,
truckleje, kranleje, stilladsleje, dagbøder m.m. Sælgers eventuelle
erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til den af køber
betalte pris for den forsinkede leverance eller delleverance.
8. BETALINGSBETINGELSER
Med hensyn til sælgers betalingsbetingelser og morarentesats ved forsinket
betaling henvises til bestemmelserne i sælgers ordrebekræftelse.
Købers overskridelse af en betalingstermin berettiger sælger til at
tilbageholde fremtidige leverancer til køber, indtil forfaldne beløb inkl.
morarenter for tidligere leverancer er betalt. Ældst forfaldent beløb skal altid
betales først.
9. RETURNERING
Leverede varer tages kun retur i særlige tilfælde og da kun efter nærmere
aftale. Ved eventuel returnering af ubeskadigede og kurante varer vil der
efterfølgende ske en kreditering til fakturaprisen minus 30%. Enhver
returfragt er for købers regning.
Returnering af sælgers paller skal ske inden for max. 3 måneder fra
levering, og kreditering sker iht. gældende prisliste.
10. MYNDIGHEDSKRAV
Sælger indestår for, at ydelsen opfylder de på leveringstidspunktet
gældende danske myndighedskrav. Køber bærer ansvaret for, at den i
ordrebekræftelsen anførte levering er lovlig og hensigtsmæssig til købers
brug.
11. REKLAMATIONER
Sælger vil til enhver tid bestræbe sig på at sikre, at de leverede varer er i
overensstemmelse med danske standarder på området og sælgers
specifikationer inden for grænsen af almindelig kommerciel nøjagtighed,
således at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet. Såfremt der

skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager sælger sig efter
eget valg:
- at ombytte varen ved levering af en ny vare til køberen
- at udbedre varen
- at kreditere køber for de mangelfulde varer mod returnering af disse for
købers regning, idet sælger dog betaler fragt fra det oprindeligt aftalte
leveringssted til sælgerens værk
- at yde køber et afslag i prisen for varen efter nærmere forudgående
aftale.
Sælgers forannævnte pligter er betinget af, at der senest 8 dage efter, at
den pågældende mangel er eller burde være blevet konstateret hos køber,
reklameres skriftligt over for sælger.
Reklamationsbeskrivelsen skal ud over at beskrive manglernes art og
omfang, indeholde information om leverancens størrelse, type, farve samt
brugssted. Endvidere skal ordrenummer samt fakturanummer oplyses.
Sælger er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, driftstab eller
andet tab, herunder ventepenge, truckleje, kranleje, stilladsleje, dagbøder
og omkostninger til nedtagning af tagprodukterne beroende på mangelfuld
leverance. Sælgers eventuelle erstatningsansvar er begrænset til et beløb
svarende til den af køber betalte pris for den mangelfulde leverance eller
delleverance.
Sælgers ansvar er betinget af, at de leverede varer er korrekt anvendt i
overensstemmelse med gældende normer, sælgers instruktioner og
vejledninger.
12. GARANTIBEVIS
I det omfang der er udstedt et garantibevis for leverancen, finder salgs- og
leveringsbetingelserne fortsat anvendelse, dog således at køberen ikke kan
tillægges en ringere retsstilling, end hvad garantibeviset tilsiger.
13. PRODUKTFAKTA
Med hensyn til de leverede varers egenskaber, herunder
farvenuanceafvigelser, m.m., henvises til sælgers produktfakta.
14. BYGGELEVERANCEKLAUSUL
Såfremt sælgers leverance indgår i et bygge- og anlægsarbejde i Danmark,
finder følgende klausul, godkendt af Byggestyrelsen, anvendelse, idet det
dog forudsættes, at sælgers produkter er korrekt anvendt i
overensstemmelse med gældende normer, sælgers instruktioner og
vejledninger:
”Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter
afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår.
Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år
efter leveringen til køber. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav
vedrørende mangler ved leverancer ikke, eller kun med stor vanskelighed,
kan gennemføres mod leverandørens køber eller efterfølgende købere,
anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod
leverandøren. Også i dette tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig
for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld og endvidere
kun i det omfang, der følger af hans eget kontraktforhold med hans køber.
Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde, at kunne sagsøges sammen
med køber eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes
forhold.
Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.”
15. INTERNATIONALT BYGGERI
Såfremt sælgers leverance indgår i et bygge- og anlægsarbejde udenfor
Danmark, ophører sælgers ansvar for mangler ved leverancer, medmindre
andet udtrykkeligt er aftalt, et år efter levering.
16. EJENDOMSFORHOLD
Ejendomsretten til de leverede varer forbliver hos sælger, indtil den fulde
købesum med tillæg af renter og omkostninger er betalt.
17. PRODUKTANSVAR
Sælger påtager sig intet ansvar for skader på person eller gods, ud over
hvad der følger af ufravigelige lovregler, som sælger er underkastet og da
kun i det omfang, der følger af sådanne lovregler. Skader på købers eller
tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved
sælgers produkt, er kun omfattet af sælgers ansvar, såfremt det godtgøres,
at skaden skyldes fejl eller forsømmelser hos sælger eller hans folk. Sælger
er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, drifts- og avancetab eller
lignende. Sælgers ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen i sælgers produktansvarsforsikringer. I det omfang sælger, måtte
blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber måtte gøre af de
solgte varer, herunder ved videresalg, er køber pligtig at skadesløsholde
sælger for det ansvar, som denne derved bliver pålagt, i det omfang
ansvaret rækker ud over de aftalte grænser. Køber er pligtig at lade sig
sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælger i
anledning af de solgte varer.
18. VÆRNETING
Eventuelle retstvister parterne imellem behandles af retten i Aalborg og
afgøres efter dansk lovgivning. Sælger kan dog vælge, at retstvister i stedet
for af Retten i Aalborg, skal behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og
Anlægsvirksomhed.
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