
Garantibevis
for Decra® tagmaterialer

oplagt på ejendommen beliggende
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30 års produktgaranti

Icopal Danmark a/s yder en produktgaranti, der betyder, at køber – for så vidt angår materialer – 
opnår en udvidelse af de rettigheder, køber har i henhold til loven.

Garantien betyder:

•  At Decra Classic/Elegance/Stratos tagplader og Decra Classic/Elegance/Stratos tagtilbehør, 
excl. tætningsbånd der er monteret på ejendommen, vil forblive vejrtæt i garantiperioden.

• At Icopal a/s i tilfælde af gennemtæring indenfor garantiperioden lader de defekte Decra 
Classic/Elegance/Stratos tagplader og/eller Decra Classic/Elegance/Stratos tagtilbehør excl. 
tætningsbånd udskifte/udbedre, herunder betaler arbejdsløn for nedtagning og oplægning.

Garantien er gældende i 30 år fra dateringen på forsiden af garantibeviset.

Betingelser

1. Garantien kan gøres gældende i garantiperioden af køberen og enhver efterfølgende ejer af 
ejendommen.

2. Garantien kan kun påberåbes ved skriftlig henvendelse til Icopal a/s som producent, og kan 
således ikke gøres gældende over for forhandleren. Garantien skal gøres gældende inden 
garantiperiodens udløb. Dokumentation for købstidspunktet skal medsendes til Icopal a/s.

3. Garantien dækker ikke for skader på Decra Classic/Elegance/Stratos pladerne/tilbehøret, 
der ikke kan henføres til Decra Classic/Elegance/Stratos pladernes/tilbehørets kvalitet, fx. 
fejlmontering, fejl i den underliggende tagkonstruktion, mekanisk skade, forkert trafik på taget, 
eftermontering af antenne, skilte, solfangere etc.

4. Garantien dækker ikke Decra Classic/Elegance/Stratos plader monteret i typisk 
korrosionsfremkaldende miljø (ammoniakdampe o.lign). Kystområder er ikke defineret som 
korrosionsfremkaldende miljø.

5. Garantien dækker ikke følgeskader, herunder skader på bygningen eller effekter, der opbevares i 
bygningen, ligesom driftstab, avancetab og andre indirekte tab falder uden for garantien.

6. Decra Classic/Elegance/Stratos tagplader og Decra Classic/Elegance/Stratos tilbehør skal være 
monteret i henhold til den på udførelsestidspunktet gældende arbejdsvejledning.
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Icopal Danmark a/s Lyskær 5 Telefon CVR.nr. 24257819
 Postboks 516 +45 44 88 55 00
 DK-2730 Herlev Fax
  +45 44 53 24 53




