GARANTIERKLÆRING
GPAs udvidede 10-årige systemgaranti

1.

DEFINITIONER

Medmindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i denne garantierklæring:
1.1
"Garantierklæringen" betyder denne garantierklæring inklusiv (eventuelle) bilag.
1.2
"GPA" betyder GPA Flowsystem A/S,
CVR-nr. 37 15 29 94
1.3
"Kunden" betyder det selskab eller virksomhed, som har afgivet en ordre til GPA på levering af en systempakke omfattet af denne garantierklæring.
1.4
"Systempakken" betyder den samlede
leverance af rør, fittings og ventiler bestilt af
kunden og leveret af GPA som en samlet komponentpakke.
2.

3.
REKLAMATION OG
AFHJÆLPNING/OMLEVERING
3.1
GPA skal modtage skriftlig meddelelse om
enhver fejl og mangel inden udløbet af garantiperioden og inden for tredive (30) dage efter, at den
påståede mangel først konstateres. Kunden skal
fremlægge skriftlig dokumentation for det oprindelige købstidspunkt samt garantibeviset for systempakken.
3.2
Med henblik på fastlæggelse af årsag og
afprøvning, eller blot GPA anmoder herom, skal
GPA have adgang til alle de produkter, der påstås
at være mangelfulde. Enhver foranstaltning, der
træffes eller anbefales af GPA i forbindelse med
et krav eller med henblik på at mindske en skade,
er ikke ensbetydende med, at GPA påtager sig
noget ansvar. De mangelsbeføjelser, der følger af
denne garanti, er, efter GPAs valg, (I) reparation
eller udskiftning af det mangelfulde produkt eller
(II) refusion af købsprisen på det mangelfulde produkt.

FORMÅL OG DÆKNING

2.1
GPA garanterer, at systempakken i en
periode på 10 år fra købstidspunktet er mangelfri
for så vidt angår materialer og udførelse i henhold
til nedenstående vilkår og betingelser.
2.2
Med den udvidede systemgaranti sikrer
GPA de projekterende og udførende samt kunden,
som i sidste ende er ansvarlig for ejerskabet af de
VVS-tekniske installationer, at de komponenter,
der indgår i GPAs systempakke, er mangelfri i en
10-årig periode fra købstidspunktet.
2.3
GPAs systempakke omfatter rør, fittings
og ventiler i enten rødgods eller rustfri/syrefast
udførsel leveret af GPA som ét komplet system.

3.3
GPA kan frit anvende tredjemænd til at
udføre afhjælpningsarbejde.
3.4
Fremsatte garantikrav, reparationer og
udskiftninger forlænger ikke den samlede garantiperiode. Det betyder, at garantiperioden for et
erstatningsprodukt begynder fra købstidspunktet
af det oprindeligt leverede system.
4.

PRODUKTANSVAR

4.1
Garantien dækker endvidere direkte
skade, som defekter ved de komponenter, der indgår i GPAs systempakke, forårsager på andre af
kundens genstande, herunder er GPA forpligtet til
at foretage omlevering af komponenter i system-
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pakken, som er blevet beskadiget som følge af en
defekt ved komponenter i systempakken samt at
erstatte anden direkte skade forårsaget af defekter ved komponenter i systempakken op til et
samlet maksimum på 1.000.000 kr.

pakker, der er solgt efter den 1. januar 2017.

5.

7.3
Denne garanti dækker ikke - og GPA
hæfter ikke for – fejl og mangler eller skader, der
måtte opstå i forbindelse med eller som følge af
produkter leveret af GPA, der

ANSVARSFRITAGELSE

5.1
Medmindre andet fremgår af parternes aftale udgør denne garantierklæring den eneste garanti, der afgives af GPA for systempakken. GPA
fraskriver sig enhver garanti, der ikke udtrykkeligt
fremgår heraf, herunder enhver stiltiende garanti
med hensyn til salgbarhed, brugsegnethed eller
anvendelse. GPA er i intet tilfælde ansvarlig for
omkostninger til opgravning, genetablering af
bygning, hvori systempakken er indføjet, driftstab,
tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab,
herunder – men ikke begrænset til - konsekvenstab og –skade, dagbods eller andre konventionalbodskrav samt krav på rentetab, som kunden
måtte blive mødt med.
6.

ØVRIGE BESTEMMELSER

6.1
Kunden må ikke gennemføre modregning
med et garantikrav i beløb, som kunden er skyldig
overfor GPA. GPA er således altid berettiget til effektiv betaling af købesummen og andre skyldige
beløb. Såfremt modregning desuagtet gennemføres mister kunden ethvert krav imod GPA.
6.2
Enhver bestemmelse i denne garanti, der
helt eller delvist måtte findes at være uden retskraft i henhold til præceptiv lovgivning, er ugyldig,
uden at dette berører gyldigheden af resten af
bestemmelsen eller en del heraf.
6.3
Denne begrænsede garanti og ethvert
krav, der måtte opstå i forbindelse hermed, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med
dansk ret, idet dansk rets international privatretlige regler dog ikke finder anvendelse.
6.4
Denne garanti begrænser ikke en forbrugers lovbestemte rettigheder.
7.

GARANTIVILKÅR

7.1

Denne garanti gælder for GPAs system-

7.2
Garantien dækker kun for systempakker,
der er installeret af installatører, som GPA har godkendt.

(a) ikke er udvalgt, projekteret, installeret og taget
i brug af en autoriseret og uddannet installatør i
overensstemmelse med de på installations-tidspunktet gældende installationsvejledninger udarbejdet af GPA og i overensstemmelse med alle
gældende forskrifter for bygge- og VVS-arbejder
samt andre gældende krav og vejledninger,
(b) midlertidigt eller vedvarende har været udsat
for temperaturer, klorindhold og/eller tryk, som
overstiger de grænser, der er angivet på produkterne eller i GPAs vejledninger,
(c) ikke fortsat befinder sig på det sted, hvor de
oprindeligt blev installeret, eller som er repareret,
udskiftet eller lavet om på uden GPAs forudgående
skriftlige samtykke,
(d) er forbundet eller anvendes sammen med produkter, dele eller komponenter, der ikke er leveret
af GPA, bortset fra produkter, der er godkendt
eller specificeret af GPA,
(e) viser tegn på manipulation, fejlhåndtering,
manglende vedligeholdelse, forkert opbevaring,
forsømmelse eller hændelig beskadigelse,
(f) er udtjente eller skal repareres eller udskiftes på
grund af almindelig slitage, eller,
(g) er behæftet med fejl og mangler som følge af
andre forhold, som GPA ikke er ansvarlig for.
7.4
Garantien er stillet eksklusivt over for
kunden og gælder således ikke for senere erhververe af systempakken.
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GARANTIBEVIS
GPAs udvidede 10-årige systemgaranti

Udfyldes af kunden:
Kunde			
Byggeprojekt		
Anvendt i bygning
Anlægstype		
Installatør

Kunden bekræfter hermed, at GPAs systempakke er installeret og taget i anvendelse i overensstemmelse med GPAs vejledninger, og at vi i forbindelse med installation af systempakken, har anvendt GPAs
komplette produktprogram og værktøjer.

Sted:			
Dato:			
Underskrift:

Udfyldes af GPA:
Sted:			
Dato: 			
Underskrift:
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