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GARANTIÅTAGANDE. 
PRODUKTER INOM KATEGORI TAKSÄKERHET ENLIGT BESKRIVNING A1 – F4  

                   
OBJEKT NR: ADRESS: 

FASTIGHETSBETECKNING: INKÖPSSTÄLLE (VERIFIERAS). 

MONTERING SLUTFÖRD AV (FÖRETAG): DATUM/SIGNATUR: 

 

40 ÅR TEKNISK PRODUKTGARANTI. 
 

• Garantin ersätter utan dröjsmål felaktig produkt enligt nedan särskilt angivna ersättningsregler. 

• Ansvarsutfästelsen är knuten till fastigheten och påverkas inte av ägarbyte. 
 

 

VILLKOR FÖR GARANTI. 

Garantin gäller för taksäkerhetsprodukter som dokumenterat har levererats via återförsäljare eller direkt från lager (ange inköpsställe). 

Garantin gäller vidare under förutsättning att: 
a) Produktkombinationen har monterats i enlighet med gällande anvisning och instruktioner. 
b) Montaget inte har belastats utöver gällande normer. 
c) Produkten monteras i miljö motsvarande korrosivitetsklass högst C4 (C3 är normalt förekommande miljö). 

 
Garantin gäller inte om: 

d) Aktuell produkt har demonterats innan skadedokumentation upprättats och bekräftats vara fullständig. 
e) Produkten är flyttad eller har varit demonterad och är återmonterad. 
f) Om modifiering av produkten utförts för alternativt annat bruk än av TJB beskrivet. 
g) Om installationen kompletterats med komponenter från annan producent utan TJB:s medgivande. 
h) Produkten är transport eller lagerskadad vid montage tillfället. 

 
Begränsad garanti gäller för: 

i) Produkt som monteras i miljö motsvarande korrosivitetsklass C5-I/-M, här gäller halverad garantitid. 
j) Lackerade produkter på koppartak, här gäller halverad garantitid. 

 

 
ERSÄTTNINGSREGLER.  

• Om berättigade anspråk enligt denna garanti framställs, åtar sig TJB försäljning AB att ersätta felaktig produkt med likvärdig 
produkt som återställer fortsatt likvärdig funktion. 

• TJB tillskriver sig rätten att på egen försorg avhjälpa fel på garantiskadeanmäld produkt. 

• Garantin ersätter 100% av kostnad för material gällande felaktig produkt, detta gäller även sådant material som måste bytas vid 
ersättning av den skadade produkten med därtill ingående totalt 1st fraktkostnad inom Sverige. 

 
 

GARANTISKADEANMÄLAN. 
Garantiskadeanmälan görs bäst via e-mail, ange kontaktuppgifter och handling som styrker inköpsdatum samt om möjligt bilder eller 
annan dokumentation som visar skadans omfattning. 
 
 

 
TJB Försäljning AB 
Ölltorps industriområde 7 
524 32 Herrljunga  
Telefon 0512-199 59 | E-post info@tjb.se                                          

 Egenutvecklade takprodukter sedan 2002 
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