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q Halotex® RS10

Sida 1 av 2  

Ifyllare har läst och samtycker till Matakis villkor för garantibevis (se sida 2).
Detta beviset gäller inte som kvitto för varuköp.
Garantibevis måste fyllas i max 3 månader efter färdigställande.

Härmed intygas att produkternas öppentid ej har överskridits.q



Sida 2 av 2  

Ifyllare har läst och samtycker till Matakis villkor för garantibevis (se sida 2).
Detta beviset gäller inte som kvitto för varuköp.
Garantibevis måste fyllas i max 3 månader efter färdigställande.

Nordic Waterproofing AB (”Bolaget”) lämnar följande garanti för Matakiprodukten  
Halotex® RS10 (”Produkten”).

VILLKOR

1. Bolaget garanterar att Produkten är fri från fabrikationsfel som påverkar Produktens vattenavledande funktion 
Halotex® RS10 (10 år) från den dag Produkten levererats från Bolaget (”Garantin”).

2. Garantin gäller inte om Produkten installerats/använts i strid med Bolagets, vid var tid, gällande 
monteringsanvisning.

3. Garantin gäller endast för fabrikationsfel och Bolaget ansvarar således inte för sådant som beror på: 
 I) felaktig montering eller installation, 
 II) bristande underhåll; 
 III) felaktig skötsel; vanvård eller onormalt brukande; 
 IV) skadegörelse eller åverkan; 
 V) olyckshändelse, naturkatastrof eller liknande händelse; 
 VI) exponering för onormala väderförhållanden; 
 VII) förändringar eller rörelser i byggnad eller anläggning som Produkten installerats i; eller 
 VIII) kemiska eller tekniska orsaker som var okända vid tidpunkten då Produkten levererades från Bolaget.

4. Garantin gäller endast Produkt som installerats/använts på fastighet i Sverige.

5. Garantin följer fastigheten vid eventuell överlåtelse av fastigheten.

6. Garantin gäller endast för fabrikationsfel som fastighetsägaren skriftligen reklamerat till Bolaget inom trettio (30) 
dagar från det att felet märkts eller borde ha märkts. Till reklamationen ska bifogas kopia på garantibevis och 
faktura avseende köp av Produkten.

7. Bolagets samtliga garantiåtaganden gentemot samtliga fastighetsägare/garantiinnehavare avseende Produkten 
eller liknande produkt tillverkad av Bolaget (dvs. Bolagets totala garantiansvar) är begränsat till ett maximalt 
belopp om 3 000 000 SEK per kalenderår.

8. För det fall Garantin gäller enligt villkoren ovan åtar sig Bolaget att vid brist i Garantin leverera felfri produkt av 
likvärdig kvalitet (omleverans).

9. Bolagets åtagande enligt ovan utgör Bolagets fullständiga ansvar enligt Garantin. Bolaget ansvarar således inte 
för skada (direkt eller indirekt skada) som uppkommer genom brist i Garantin, omfattande bland annat kostnader 
för att byta ut eller reparera den felaktiga Produkten på fastigheten samt kostnader för att avhjälpa följdskador på 
fastigheten.
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