Garantibevis

fermacell Fibergipsplader
Tak fordi du valgte fermacell. Med fermacell får du en stærk fibergipsplade,
som er robust, skruefast og slagfast. Hos fermacell ved vi, at en fermacell-væg
vil holde til alt det, den udsættes for under normale betingelser i bygningens
levetid. Vi er faktisk så sikre på, at fermacell Fibergipsplader kan tåle daglige
stød og knubs i travle omgivelser som fx børneværelser, kontorer eller i institutioner, at alle fermacell Fibergipsplader kommer med en 20 års brudgaranti. Vi
er glade for at kunne yde dig 20 års brudgaranti.

Denne garanti er gyldig for fermacell Fibergips installeret på følgende adresse:
Navn/(firma) montør:

Vej(adressen hvor produkterne er monteret):

Postnummer:

By:

Tlf. på kontaktperson:

Dato:

Kopi af kvittering hæftes ved garantibeviset for gyldighed.
Fermacell Scandinavia n Kirkevej 3 n 8751 n Gedved n Denmark
Telefon: +45 39 69 89 07 n Email: info-fermacell.dk@xella.com n www.fermacell.dk

Garantibevis

Betingelser og udstedelse af garantibevis
Alle fermacell fibergipsplader monteret som hele fibergipsvægge og som fibergipsbeklædninger specificeret i den danske udgave af fermacell Orange Book
i den på montagetidspunktet gældende version, er dækket af denne garanti fra
datoen for garantiudstedelsen i en periode på 20 år.
Garantien opnås ved at sende en

oversvømmelser, brand,

get af slag og stød under forventede

kopi af fakturaen, samt oplysninger

jordskælv eller lignende

normale brugsbetingelser for

på udførende håndværker (navn,

■■ Skaden er ikke sket som følge af

bygningen, og hvis de beskadiges af

firma, e-mail og tlf.nr) til

strukturelle flytninger af

slag eller stød vil fermacell enten

info-fermacell.dk@xella.com.

bygningen

levere materialer til at iværksætte

Herefter vil du modtage et garanti-

■■ Skaden er ikke sket som følge af

bevis på mail, som du skal gemme

en bevidst, forsætlig handling

beskadiget af

(vandalisme/hærværk)

slag eller stød, sammen med de

sammen med fakturaen.

■■ Skaden er ikke sket som følge af

en reparation af de plader, der er

tilknyttede anvisninger, eller, hvis

Garantien gælder for alle bygninger

modifikationer, der er udført på

det er relevant, levere erstatnings-

i Danmark såfremt følgende betin-

fermacell Fibergipspladen efter-

plader.

gelser er opfyldt:

montagen, undtagen hvis de er

fermacells brudgaranti dækker

godkendt af fermacell

ikke omkostninger til arbejdsløn,

■■ Der anvendes kun originale

■■ Alle skader skal rapporteres til

nyistandsættelsesomkostninger (fx

fermacell fibergipsplader, fer-

fermacell snarest muligt efter

maling,

macell stålprofiler og fermacell

skadestidpunktet. fermacell for-

tapetsering etc.), klager fra en

tilbehør

holder sig retten til at undersøge

tredjepart, finansielle omkostnin-

alle klager

ger eller andre indirekte tab eller

■■ Montagearbejdet er udført i henhold til de godkendte montageanvisninger for fermacell
■■ Skaderne er ikke forårsaget af
naturkatastrofer såsom

skader.
fermacell garanterer, underlagt dis-

fermacell dækker ikke skader, der

se betingelser, at fermacell fiber-

er forårsaget af en forsikringsdæk-

gipspladerne ikke vil blive beskadi-

ket begivenhed.
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