WAVIN
GARANTIERKLÆRING – 10 ÅRS SYSTEMGARANTI
Wavin er din garanti for høj kvalitet, langsigtede løsninger og

Dækning i de følgende 5 år

en stærk samarbejdspartner.

Wavins hæftelse for ovenstående omkostninger kan ikke overstige:

Med Wavin pex- og alupex systemer tilbyder vi dig en integreret
løsning inden for vand, varme og køl. Vi er så sikre på vores

DKK 750.000 for hvert enkelt tilfælde af svigt inden for et år

produkter, at vi giver dig 10 års garanti på de samlede systemer i

DKK 2,25 millioner som et kumulativt beløb for alle

henhold til nedenstående vilkår og betingelser.

erstatningskrav inden for et år

Hvis der mod forventning skulle opstå ydelse- og/eller funktions-

Op til DKK 75 millioner i dækning af tredjepartsskader pr. år

svigt i systemet, accepterer Nordisk Wavin A/S i henhold til

Hvis der mod forventning opstår produktsvigt, accepterer

nedenstående vilkår og betingelser at kompensere kunden for

Nordisk Wavin A/S i henhold til de nedenfor anførte vilkår og

al tingskade og/eller personskade på tredjepart, der opstår på

betingelser at kompensere kunden for al tingskade og/eller

baggrund af et sådan svigt.

personskade på tredjepart, der opstår som følge af et sådant
produktsvigt.

Wavins hæftelse for sådanne skader kan ikke overstige:
Wavins hæftelse for sådanne skader kan ikke overstige:
DKK 37,5 millioner for hvert enkelt tilfælde af svigt inden
for et år

DKK 37,5 millioner for hvert enkelt tilfælde af svigt inden

DKK 75 millioner som et kumulativt beløb for alle

for et år

erstatningskrav inden for et år

DKK 75 millioner som et kumulativt beløb for alle
erstatningskrav inden for et år

Op til DKK 7,5 millioner i dækning pr. år
Hvis der mod forventning opstår produktfejl eller svigt, accepterer

Garantiens omfattende forpligtigelser afspejler den tiltro, vi har

Nordisk Wavin A/S i henhold til de nedenfor angivne vilkår og

til vores systemer og produkter.

betingelser at erstatte eller reparere alle de fejlbehæftede produkter
uden vederlag, samt at afholde alle udgifter i forbindelse med:

Vilkår og betingelser
1. 	 Alle produkter skal være indeholdt i Wavins pex – og alupex

a. Lokalisering af de fejlbehæftede produkter
b. Udgravning/demontering og bortskaffelse af de
		 fejlbehæftede produkter
c. Levering og installation af nye produkter
d. Test af udskiftede produkter på installationsstedet

produktsortiment.
2. 	Installationen skal være dimensioneret og monteret i
henhold til gældende normer og vejledninger.
3. 	 Overgange til installationsgenstande og/eller tilslutninger til
andre systemer skal udføres med godkendte overgange og
være håndværksmæssigt korrekt udført.

Dækning i de første 5 år
Nordisk Wavins hæftelse for ovenstående omkostninger kan
ikke overstige:

4. 	 Ved presfittings skal der være anvendt Wavin godkendte
presmaskiner og presbakker og kalibreringsrapport skal
foreligge.
5. 	 Installationen skal være tætheds- og trykprøvet, og

DKK 3,75 millioner for hvert enkelt tilfælde af svigt inden
for et år
DKK 7,5 millioner som et kumulativt beløb for alle
erstatningskrav inden for et år

prøverne skal være dokumenteret.
6. 	 Garantien dækker ikke driftstab, tidstab, avancetab eller
lignende direkte tab.
7. 	 Ingen reparation eller udskiftning kan igangsættes for
Nordisk Wavins regning uden forudgående aftale.
8. Garantien gælder kun i Danmark.
9. 	 Garantibevis skal udfyldes og indsendes til
Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, 8450 Hammel.

WAVIN
GARANTIERKLÆRING – 10 ÅRS SYSTEMGARANTI

Nordisk Wavin A/S yder på Wavin pex – og alupex systemer ud

Garantien omfatter ikke lægnings- og installationsfejl, driftstab,

over vores salgs- og leveringsbetingelser overfor slutbrugeren

tidstab, avancetab eller lignende direkte tab. Garantien omfatter

garanti i 10 år fra levering af komponenterne mod:

heller ikke skader som følge af, at gældende lægningsforeskrifter ikke er overholdt.

a.	Mangler ved komponenterne i form af dokumenterede
konstruktions-, fabrikations - eller materialefejl samt

Nordisk Wavin A/S salgs- og leveringsbetingelser er gældende

dokumenterede følgeskader på komponenterne.

i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviger i denne garanti-

b. S
 kade på person eller ting samt erstatning for tab af

erklæring.

forsørger, som påviseligt skyldes en defekt ved en eller
flere af de af Nordisk Wavin A/S leverede komponenter.
I øvrigt finder vores salgs- og leveringsbetingelser samt

N.B. Garantien er betinget af anvendelse af Wavin pex- og
alupex produkter som et komplet system.

dansk rets almindelige regler for produktansvar, herunder
produktansvarsloven, anvendelse på de her omhandlede
skader. Nordisk Wavin A/S ansvar efter denne bestemmelse er begrænset til højst DKK 37,5 millioner, som kan
henføres til en bestemt skadessituation, og højst DKK 75
millioner for det samlede antal skadesituationer opstået
inden for et kalenderår.

Garantibevis – 10 års systemgaranti
Installationssted/Projekt:

Installatør:

Produkter:

Installationsdato

Navn

 Wavin Pex-One rør
 Wavin alupex rør

Navn

Adresse

 Wavin plastpres fittings for pex
 Wavin Tigris K1 fittings

Adresse

Postnr.

Postnr.

By

By

Telefon

Telefon

Underskrift

 Wavin Tigris M1 fittings
 Wavin skruefittings i messing
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