Bilag 21: Rudeproducent - garantierklæring
Nærværende garantierklæring afgives af en rudeproducent til en vinduesproducent som en del af
certificeringsgrundlaget for vinduesproducenten, idet det i 2.9 i Tekniske Bestemmelser for DVV
(Dansk Vindues Verifikation) er foreskrevet, at vinduesproducenten skal afgive en garantierklæring
til forbrugeren. I Tekniske Bestemmelser for DVV er der henvist til nærværende garantierklæring
som Bilag 21.
Rudeproducenten afgiver således følgende garanti for samtlige ruder leveret til vinduesproducenten til brug for vinduesproducentens produktion af vinduer og døre:
Rudeproducenten garanterer indenfor DVV producentens 5-årige garantiperiode, at ruder
monteret i døre/vinduer forbliver fri for dug i rudens indre.
Opstår der dug i rudens indre i garantiperioden er den til enhver tid gældende udskiftningstabel med erstatningspriser for VinduesIndustrien mindst gældende.
Rudeproducenten garanterer endvidere at være tilsluttet DVV-Garantiordningen eller tilsvarende ordning for nye vinduer og yderdøre, og at ville efterleve ordningens bestemmelser.
Garantien gives under følgende forudsætninger:
At ruden er monteret i henhold til de enhver tid gældende bestemmelser for DVV.
At ruden i afstandsskinnen er forsynet med produktionstidspunkt (måned og år).
At ruden er korrekt rengjort og beskyttet i byggeperioden.
At ruden ikke er beskadiget af ydre påvirkninger fx stød, slag, bevægelser i tilstødende
konstruktioner og lignende.
At ruden ikke har været udsat for bearbejdning efter levering, fx slibning, sandblæsning,
ætsning, maling, påklæbning eller anden overfladebehandling.
At vinduet er vedligeholdt i henhold til vinduesproducentens monterings- og vedligeholdelses-anvisning.
Garantien dækker ikke skader som følge af frostsprængninger, kemiske angreb på glasset, eller termisk påvirkning i øvrigt.
Ruders visuelle kvalitet vil blive bedømt i henhold til Tekniske Bestemmelser for DVV, Bilag 20:
Visuelle kvalitetsafvigelser i termoruder. Garantierklæringen kan ikke tilbagekaldes eller på anden
måde annulleres, og omfatter således alle rudeproducentens salg af ruder til vinduesproducenten fra
underskrivelsestidspunktet.
Garantien begrænser ikke køberens sædvanlige rettigheder efter lovgivningen.
Dansk ret og værneting er gældende for enhver tvist relateret til nærværende garantierklæring.
Nærværende garantierklæring gælder for ruder leveret til:
Vinduesproducentens navn og adresse / evt. stempel

Rudeproducentens navn og adresse / evt. stempel

Sted /dato /underskrift:

Sted /dato /underskrift:
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