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15 års Produktgaranti
James Hardie Denmark - filial af James Hardie Europe GmbH (”James Hardie”) garanterer for brug udelukkende i Europa i
en periode på 15 år fra købsdatoen (”garantiperiode”), at facadeprodukterne med ColourPlus® Technology (”Produktet”), når
de bruges til deres tilsigtede formål, er korrekt monteret og vedligeholdt i henhold til Hardies publicerede montagevejledning:
1. Ikke vil revne, krakelere, skalle af, rådne eller delaminere, og
2. vil modstå skader forårsaget af termitangreb
(1. og 2. benævnes herefter ”garantisager”)
Hvis et produkt viser sig at være defekt i garantiperioden, skal James Hardie stille et erstatningsprodukt til rådighed eller
godtgøre købsprisen. I tilfælde af udskiftning af produktet under denne garantiordning gælder den oprindelige garanti for
udskiftningsproduktet i den resterende garantiperiode.
James Hardies garantidækning over for en omfattet person er underlagt følgende procedure:
1. Fordringshaveren skal bevise, at han eller hun er en person omfattet af garantien ved at vise James Hardie
kvitteringen for købet, hvor datoen for købet fremgår.
2. Den omfattede person skal (skriftligt) meddele James Hardie inden 2 måneder efter opdagelse af en eventuel defekt. Meddelelsen skal beskrive placeringen af produktet, oplysninger om den påståede defekt og anden
relevant information. Hvis den omfattede person ikke har meddelt defekten inden 2 måneder efter opdagelsen af
garantisagen, bortfalder dennes rettigheder.
3. Ved opdagelse af en defekt skal den omfattede person gøre sit yderste for at undgå yderligere skade, indtil den
påståede defekt eller mangel er udbedret.
4. Den omfattede person skal give James Hardie adgang til det sted, hvor produktet er monteret, for at garantikravet kan vurderes.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Denne garanti dækker ikke skader eller defekter som følge af, eller som på nogen måde kan tilskrives:
a) Forkert opbevaring, forsendelse, håndtering eller montage af produktet (herunder, uden begrænsning, forkert montage
af produktet i henhold til installationsvejledningen fra James Hardie i montagevejledningen eller lokale bygningsreglementer) og/eller forkert montage eller vedligehold af tilbehør og/eller brug af uegnet tilbehør.
b) Forsømmelse.
c) Forkert anvendelse.
d) Misbrug.
e) Reparation eller ændringer.
f) Force majeure, herunder oversvømmelser/brande/uvejr osv.
g) Indvirkning fra fremmedlegemer.
h) Vækst af skimmel, svamp, bakterier eller andre organismer.
i) Manglende korrekt vedligeholdelse.
j) Fejl i, mangler ved eller skader på konstruktionen, på hvilken produktet er anvendt
k) Andre årsager end materialefejl, som kan tilskrives James Hardie. Æstetiske uregelmæssigheder, som ikke påvirker
grundproduktets ydelse, er ikke omfattet af garantien.
Alle farver er udsat for en aldringsproces. James Hardies tekniske eksperter stiller gerne yderligere oplysninger til rådighed efter anmodning.
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James Hardie vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for enhver tilfældig, indirekte følgeskade som følge af
defekter forårsaget af forkert fremstilling eller defekt materiale.
Dette omfatter udgifter til lønninger eller andre udgifter i forbindelse med fjernelse eller montage af originale eller
udskiftede produkter. Tredjemand er ikke berettiget til at foretage ændringer, udvidelser eller tilføjelser til denne
garanti. Skulle førnævnte ske, er James Hardie ikke forpligtet heraf.

VIGTIG MEDDELELSE
Forbrugere har juridiske rettigheder, som ikke er begrænsede og udvidede af denne begrænsede garanti. Ethvert
lovbestemt retskrav forbliver uberørt af denne garanti.
Alle rettigheder og forpligtigelser som følge af denne garanti reguleres af og fortolkes udelukkende i overensstemmelse med lokal national ret. Alle uoverensstemmelser som opstår ud fra eller i relation til denne garanti skal
udelukkende være underlagt de lokale nationale domstole.
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