Erbjudande
Företaget är utbildat av Mataki i fuktkunskap och kan
därför erbjuda Er fastighet marknadens mest omfattande
garanti för underlagstäckning Vattentät Funktionsgaranti i 30 år
för Mataki Haloten® 380 och Haloten® STEEL!
Nordic Waterproofing AB (”Bolaget”) lämnar följande garanti till fastighetsägaren gällande ovan angivna underlagstäckning (”Produkten”).
VILLKOR
1. Bolaget garanterar att Produkten är fri från fabrikationsfel som påverkar Produktens vattenavledande funktion i trettio (30) år från den dag Produkten levererats från Bolaget (”Garantin”).
2. Garantin gäller inte om Produkten installerats/använts i strid med Bolagets, vid var tid, gällande monteringsanvisning.
3. Garantin gäller endast för fabrikationsfel och Bolaget ansvarar således inte för sådant som beror på:
i)
felaktig montering eller installation,
ii)
bristande underhåll;
iii)
felaktig skötsel; vanvård eller onormalt brukande;
iv)
skadegörelse eller åverkan;
v)
olyckshändelse, naturkatastrof eller liknande händelse;
vi)
exponering för onormala väderförhållanden;
vii)
förändringar eller rörelser i byggnad eller anläggning som Produkten installerats i; eller
viii)
kemiska eller tekniska orsaker som var okända vid tidpunkten då Produkten levererades från Bolaget.
4. Garantin gäller endast Produkt som installerats/använts på fastighet i Sverige.
5. Garantin följer fastigheten vid eventuell överlåtelse av fastigheten.
6. Garantin gäller endast för fabrikationsfel som fastighetsägaren skriftligen reklamerat till Bolaget inom trettio (30)
dagar från det att felet märkts eller borde ha märkts. Till reklamationen ska bifogas kopia på garantibevis och faktura
avseende köp av Produkten utställd av entreprenör som utförde arbetet som involverade Produkten.
7. Bolagets samtliga garantiåtaganden gentemot samtliga fastighetsägare/garantiinnehavare avseende Produkten eller liknande produkt tillverkad av Bolaget (dvs. Bolagets totala garantiansvar) är begränsat till ett maximalt belopp om
3 000 000 kronor per kalenderår.
8. För det fall Garantin gäller enligt villkoren ovan åtar sig Bolaget att vid brist i Garantin;
i) stå för erforderliga kostnader för att avhjälpa felet genom utbyte eller reparation av den felaktiga Produkten på fastigheten, intill ett belopp om maximalt SEK 200 000; samt
ii) stå för skäliga besiktnings- och utredningskostnader, undantaget åtkomstkostnader, avseende felet.
9. Bolagets åtagande enligt ovan utgör Bolagets fullständiga ansvar enligt Garantin. Bolaget ansvarar således inte för
skada (direkt eller indirekt skada) som uppkommer genom brist i Garantin, omfattande bland annat kostnader för att
avhjälpa följdskador på fastigheten.

Företaget är utbildade av Mataki i Solution Tak och vi erbjuder därmed en 30-årig vattentät garanti!

