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15 års Produktgaranti
James Hardie Europe GmbH (”James Hardie”) garanterer i en periode på 15 år fra købsdatoen, at der ikke vil opstå fejl
i HardieWindbreaker™ board (“produktet”) som følge af fabrikationsfejl eller fejlbehæftede fabrikationsmaterialer og at
produktet ved overholdelse af nedenstående betingelser vil være bestandigt overfor revner, råd, brand samt termitangreb i det omfang det fremgår af de anvisninger, der er udgivet af James Hardie på tidspunktet for monteringen. James
Hardie garanterer i en periode på 15 år fra købsdatoen, at der ikke vil opstå fejl i det tilbehør, som James Hardie leverer
som følge af produktionsfejl eller fejlbehæftede materialer. Denne produktgaranti udelukker eller ændrer ikke en kundes
juridiske rettigheder, som ikke også kan udelukkes eller ændres ved lov.

GARANTIBETINGELSER
Garantien er kun gældende i henhold til følgende betingelser:
a) købers reklamation skal foretages uden ugrundet ophold og inden rimelig tid efter, at køber har kunnet konstatere
fejl ved produktet. Reklamation skal desuden foreligge tidsmæssigt inden garantiperiodens udløb ved fremvisning af
gyldigt købsbevis for de produkter, hvorom køber påberåber sig garantien.
b) produktet skal monteres og vedligeholdes i overensstemmelse med James Hardies anvisninger på tidspunktet for
monteringen og skal monteres sammen med de komponenter eller produkter, der er specificeret i anvisningen. Endvidere skal alle øvrige produkter, inklusiv maling og materialer til sammenføjning, der tilføjes eller bruges i forbindelse
med produktet, anvendes eller monteres eller vedligeholdes i nøje overensstemmelse med den relevante producents
instruktioner og god handelspraksis;
c) projektet skal være udformet og konstrueret i nøje overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i det pågældende lands bygningsreglement, forordninger og standarder.
d) hvis køber vælger at gøre produktgarantien gældende, kan James Hardie efter eget valg enten foretage omlevering
af produktet, reparation af produktet eller betale udgiften til erstatningsvare eller udbedring af det mangelfulde produkt
inklusiv arbejdsløn.
e) James Hardie er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade (hverken direkte eller indirekte) inklusiv skade på
ejendom eller personskade, følgeskader, økonomisk tab eller driftstab i forbindelse med leverancen, uanset hvordan de
måtte opstå. Uden begrænsning af det forudgående er James Hardie ikke ansvarlig for krav, skader eller mangler, der
kan tilskrives:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uhensigtsmæssig brug af plader, komponenter eller produkter,
forsætlig skade på plader, komponenter eller produkter,
ansvarspådragende adfærd udøvet af kunden eller tredjepart,
fejlagtig montering, brug eller vedligeholdelse af plader, komponenter eller produkter i strid med James Hardies
anvisninger,
efterfølgende ændringer af plader, komponenter eller produkter,
plader, der ikke er monteret lodret,
plader udsat for direkte fugt, dvs. (men ikke begrænset til) vedvarende eller strømmende vand, nedsænkning i
vand eller usædvanlige vejrforhold,
plader, der har været udsat for vind og vejr i mere end 12 måneder, forud for korrekt montering med beklædning,
skimmelsvamp, mug, svamp, bakterier eller enhver anden organisme på enhver produktoverflade eller ethvert
produkt (anset om det er beskyttede eller ikke- beskyttede overflader),
ukorrekt brug,
force majeure;

f) der bortses fra alle øvrige garantier, betingelser, ansvar og forpligtelser ud over hvad der er anført i denne produktgaranti i det videst tilladelige omfang i henhold til loven;
g) såfremt et krav i henhold til denne produktgaranti imødekommes, og det medfører en om-maling, kan der være små
farveforskelle i originalen og erstatningsproduktet grundet vejrpåvirkninger og variationer i materialerne over tid, hvilket
ikke omfattes af garantien.
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