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25 års garanti på nedan markerad produkt från BECA Engineering S.R.L.

P

OBJEKT
ANTAL K ANALER

VÄRMEK ÄLL A / VENTIL ATION / IMK ANAL

DIMENSION

KONTROLL NR

O
K

KUND

NAMN

DATUM UTFÖR ANDE

CH

IM

N

EY

C
E
T

FÖ

R

IN

T YP / MODELL

O

G
I
R

TILLVERKNINGSÅR

ADRESS

EVENTUELL ANL ÄGGNINGSADRESS

Utlåtande- besiktningsbevis, som beställs och bekostas av köparen, eller Kvalitetsplan/Egenkontroll
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Detta är en värdehandling som skall sparas tillsammans med faktura och besiktningsprotokoll.
Omfattningen av denna garanti finns på baksidan. © Chimneytec S&V AB.
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G A R A N T I ÅTAG A N D E
•••••••
Med detta garantibevis intygas att produkten som markerats på framsidan omfattas av en 25-årig garantiperiod med avseende på den korrekt installerade produktens funktionsduglighet, korrosionsresistens och
termisk resistens.
Tillsammans med Entreprenören lämnas även 25 års garanti på utfört
arbete, under förutsättning att garantibeviset utfärdats och dokumenterats korrekt.
§1 Garantibeviset äger giltighet enbart med avseende på produkter
som har använt, förvarats och transporterats omsorgsfullt och korrekt
och som har installerats på lämpligt sätt i fråga om den befintliga
kanalens dimensionering i enlighet med gällande bestämmelser.
§2 Garantin gäller endast för ersättningsmaterial och arbete och
gäller endast under förutsättning att gällande monteringsanvisningar
följts och att materialet som använts är ändamålsenligt för användan
det. Andra kostnader omfattas ej av garantiåtagandet.
§3 Garantin omfattar endast fel som uppstått vid för aktuellt arbete
och material avsedd användning och normalt bruk. Garantin gäller
inte i det fall köparen underlåtit att handla i enlighet med instruktio
ner som tillhandahållits eller hänvisats till av entreprenören eller av
Chimneytec S&V AB. Garantin gäller inte heller i det fall köparen
efter utförd installation själv utför eller låter utföra arbete som med
för påverkan på garanterat material eller arbete.
Garantin omfattar inte skador som uppkommer genom sprängning,
soteld, jordskalv, ras, skred eller sättningar i grundkonstruktionen,
samt felaktigt handhavande vid eldning och skötsel av eldstaden,
i strid mot skötselanvisningarna. Undantaget gäller även för extra
ordinära sotningsmetoder, t ex avdragning, utbränning och roterande
verktyg.
§4 Köparen skall inom skälig tid, dock senast två månader efter
färdigställande, låta genomföra besiktning av utfört arbete. Besikt
ningen skall utföras av opartisk besiktningsman vilken är behörig att
utföra brandskyddskontroll t ex skorstensfejarmästaren, brandskydds
kontrollant, etc. Köparen bekostar alltid eventuella besiktningar.
Besiktningsmannen skall tillställa köparen och entreprenören skrift
ligt besiktningsbevis/utlåtande över besiktningen.

§5 Inträffad skada skall anmälas till entreprenören inom skälig tid.
Entreprenören äger rätt att låta behörig besiktningsman undersöka
skadan. Om fel föreligger skall entreprenören snarast åtgärda detta.
Efter åtgärdande skall entreprenören anlita och bekosta skorstens
fejarmästare eller annan behörig besiktningsman att besiktiga åtgär
dandet. Besiktningsmannen skall tillställa entreprenör och köpare
skriftligt utlåtande över besiktningen.
§6 Om entreprenören ej fullgör sin skyldighet enligt ovan äger kö
paren rätt att vända sig till Chimneytec S&V AB för utredning av
skadan. Vid skadeanmälan skall köparen kunna uppvisa följande
handlingar: Garantibevis, besiktningsprotokoll och entreprenörens
faktura. Om ett enda av dessa dokument saknas, upphör själva ga
rantin omedelbart att gälla. Chimneytec S&V AB förbehåller sig
rätten att direkt kontrollera att de villkor som krävs för att garantin
ska gälla är uppfyllda. Om Chimneytec S&V ABs skadeutredning
finner att reklamerat arbete är felaktigt åtar sig Chimneytec S&V
AB att åtgärda arbetet. Detta gäller även för det fall entreprenören
upphört med sin verksamhet.
§7 Garanti gäller 25 år för FitFire, FitFire+ IsoFit och IsoFit+ foder
för ventilationskanaler och imkanaler klass 2 och 3, samt Fitfire1000
och Isofit1000 foder för imkanaler klass 1 från entreprenörens ur
sprungliga färdigställande. Garantitiden förlängs ej på grund av
senare ändringar.
§8 Chimneytec S&V AB garantiansvar förutsätter att samtliga vill
kor enligt ovan är uppfyllda samt att garantigivande entreprenör är
certifierad och godkänd/behörig entreprenör.
Kontroll om entreprenör är certifierad och godkänd/behörig kan
erhållas genom Chimneytec S&V AB Box 2099, 103 13 Stockholm.
§9 Om entreprenören och köpare ingår överenskommelse som inne
bär ändring av eller tillägg till dessa garantivillkor äger köparen inte
rätt att rikta krav mot Chimneytec S&V AB med hänvisning till
denna garanti.
§10 Garantibeviset äger giltighet endast om det är korrekt ifyllt och
har skickats till Chimneytec S&V AB inom trettio dagar räknat från
garantibevisets utställande.

Detta dokument är upprättat i tre (3) exemplar; originalet tillhandahålles Köparen, en kopia tillhandahålles Entreprenören
och en kopia tillhandahålles Chimneytec S&V AB.
Fitfire1000 tillverkas i Italien under namnet HT1000. Isofit1000 tillverkas i Italien under namnet ISO1000.
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