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GARANTI FOR
METAL TAGRENDER

MARTS 2012

GARANTIENS BETINGELSER VED 
ANVENDELSE I DANMARK:

VEDLIGEHOLDELSESFRIE
RENS OG EFTERSE TAGRENDERNE
Plastmo Tagrender er vedligeholdelsesfrie. 
Men for at opnå den bedste funktion af 
 tagrenderne, bør de renses og efterses 2 gan-
ge årligt. Gerne om efteråret, når alle bladene 
er faldet, og så igen til foråret.

 Produkterne er monteret og anvendt efter 
den på monteringstidspunktet gældende 
monterings anvisning.

 Produkterne er skadefri ved monteringen.
 Produkterne er ikke monteret i et specielt 
 korrosivt belastet miljø.

 Produkterne er ikke i kontakt med bly, kob-
ber eller andre ædlere metaller.

 Garantien gælder i en periode på 8 år for 
galv. stål, 15 år for aluzink, 25 år for Stål 
Plus, 25 år for zink og 25 år for kobber for 
korrosions skader med lækage til følge. 
Garan tien omfatter ikke nogen form for føl-
geskader, herunder driftsskader o. lign. 
Ved forkert anven delse, montering eller 
ved ligeholdelse bortfalder garantien.

 Garantien bortfalder, hvis der er anvendt  
rendejern eller konsoljern af andet fabrikat 
end Plastmo.

 Der skal være fuld mulighed for, at besigti-
ge den samlede installation.

REKLAMATIONSBEHANDLING:
 Reklamationen skal fremsendes skriftligt til 
Plastmo A/S bilagt dateret kundefaktura.

 Senest 30 dage efter en besigtigelse af de 
monterede produkter fremsender vi vor 
skriftlige afgørelse.

 Ved godkendt reklamation, inden for en peri-
ode på 6 år fra dateret kundefaktura at reg-
ne, leverer vi  produktdele til erstatning for 
de i reklamationen omhandlende produktde-
le samt betaling for montering.

 Ved godkendt reklamation, i perioden 7. 
til og med udløb af garanti perioden efter 
dateret kundefaktura at regne, leverer vi pro-
duktdele til erstatning for de i reklamationen 
omhandlende produktdele.

 Erstatningsproduktdele er omfattet af den 
oprinde lige garanti.

 Ved erstatning af produktdele må eventuelle 
farve/nuance forskelle til eksisterende sy-
stem accepteres.




