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GARANTIENS BETINGELSER

• Garantien skal påberåbes ved skriftlig tilkendegivelse over for KOMPROMENT, medfølgende
trykte produktdata fra undertaget (data ses trykt i overlægget på undertaget).

• Det er en betingelse at undertaget er monteret i henhold til KOMPROMENT’s
montageanvisning, DUKO’s anvisninger eller anden almen teknisk fælleseje-løsning.

• Garantien gælder kun hvis eventuelle opstående konstruktionsskader udbedres omgående,
og dermed ikke forringer undertagets levetid.

• Garantien gælder kun mod fremvisning af gældende dansk faktura på køb af ejendommens
undertag.

• Garantien er kun gældende hvis KOMPROMENT’s nedenstående undertagstilbehør er
anvendt sammen med undertaget, så som 1 - KOMPROMENT undertagsklæb
2- KOMPROMENT’s undertagsstrammere 3 - KOMPROMENT’s reperationstape.

• Garantien dækker undertag monteret i Danmark
• Garantien kan kun gøres gældende over for KOMPROMENT, og ikke overfor en eventuel

forhandler.
• Garantien følger undertaget og undertagets geografiske placering på bygningen.

20 års totalgaranti & 40 års produktgaranti

Garantien dækker udelukkende hvis vand trænger igennem undertaget, og hvis vandgennem-
trængningen skyldes fejl ved produktet, og ikke hvis vand trænger igennem grundet fejl i det 
overliggende tag, fejl i underliggende konstruktioner eller fejl, opstået i forbindelse med  
montagen af produktet, samtidig gælder garantien, i garantiperioden, undertagets fysiske 
egenskab som værende diffusionsåbent.

Totalgaranti
Totalgarantien udløser vederlagsfri levering og montering af tilsvarende type undertag i samme 
mængde som det eventuelle fejlbehæftede undertag.

KOMPROMENT vælger frit montør og eventuel udbedringsmetode. 
Garantien gælder 20 år fra fakturadato, udstedt til Komproment-forhandler, dog maximalt 21 år 
fra produktionsdatoen på undertaget. Garantien dækker ikke eventuelle følgeskader, drifttab, 
indirekte tab eller eventuelle avancetab. Garantien dækker heller ikke følgeskader som råd - og 
svampeangreb.

Produktgaranti
Produktgarantien udløser som erstatning for fejlbehæftede produkter udelukkende en veder-
lagsfri ny levering af tilsvarende produkt og mængde i henhold til de nedskrevne betingelser. 
Garantien gælder 40 år fra fakturadato udstedt til Komproment-forhandler og maksimalt 41 år 
fra produktionsdato trykt på undertaget.
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