
 Våra garantier – marknadens mest generösa

Takpannor av betong
Garanti gäller ursprungliga produktionsfel på betongtakpannor och avser frostbeständighet, 
vattentäthet och brotthållfasthet samt omfattar slutanvändare eller den som övertagit ägandet 
av taket.
Garanti omfattar kostnadsfri leverans av takpannor, i den omfattning som pannor kan påvisas ej 
uppfylla SS EN 490/491 och/eller villkor enligt nedan, till den plats i Sverige där det reklamerade 
taket finns. Garanti omfattar ej annat såsom exempelvis färg, kalkutfällningar eller andra optiska 
förändringar.

Takplåt Siri Stål, Svea Stark, Rakel Rak och takplåtsdetaljer
Vesivek lämnar 20/50 års funktionsgaranti, inklusive garanti för färgbeständighet i ytskikt, 
samt material- och produktionsfel. 50 års garanti gäller för genomrostning. Därutöver gäller 
konsumentverkets regler.
Taksäkerhets- & vattenavrinningsprodukter
Vesivek lämnar 20 års funktionsgaranti och garanti för material- och produktionsfel, därutöver 
gäller konsumentverkets regler.

Divoroll PRO Undelagstak
BMI garanterar underlagets täthet i trettio (30) år från installationstillfället.

Monteringsgaranti
Vesivek lämnar en 10-årig garanti för sitt montage. Denna garanti omfattar även eventuella 
följdskador som skulle uppstå på grund av fel vid montage eller installation.

Samtliga produktgarantier gäller förutsatt att:
Garantikrav framställs skriftligen till Vesivek inom skälig tid dock senast 1 månad efter upptäckt 
av felet. För fel som anmäls mer än en månads tid efter ansvarstidens utgångstid ansvaras ej. 
Faktura, kvitto eller garantibevis uppvisas avseende reklamerad produkt/arbete. Eventuellt 
felaktiga delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur vid reklamationstidpunkt gällande 
sortiment. Vesivek, och/eller reklamerad produkts tillverkare, skall ha beretts möjlighet att 
besiktiga tak där felaktiga produkter finns. För det fall garanti gäller enligt villkoren ovan åtar 
sig bolaget, efter eget gottfinnande, att vid brist i garantin leverera felfri produkt av likvärdig 
kvalitet (omleverans) eller återbetala kostnaden för skadade produktdetaljen helt eller delvis till 
köparen. Om inte annat anges i denna garanti är Vesivek under inga omständigheter ansvarigt 
för direkta eller indirekta kostnader, förluster eller skador till följd av fel på produkten.

Garantier omfattar inte:
Skada vilken är att hänföra Force Majeure. Olyckor/skador vilka uppkommit pga exempelvis 
belastning över de referensvärden som angetts av Bolagsverket vid montagetillfället. Skador 
pga bristande underhåll.

Övrigt
Samtliga garantier gäller för privatkonsumenter och garantitiden räknas från slutförandemånad 
enligt garantibevis som företaget utfärdat. Samtliga garantier gäller på produkter och 
utfört arbete inom Sverige. Garantier gäller under förutsättning av skötselanvisningar och 
underhållsinstruktioner för respektive produkt har följts.
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