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Garanti för Orima-Tuote Oy:s  
taksäkerhetsprodukter och stegar

GARANTIVILLKOR

SKADESTÅNDSBEHANDLING

50
GA R A N T I

Å R

TAKSÄKERHET
& STEGAR

Garantin gäller målade taksäkerhetsprodukter samt stegar från Orima-Tuote, och kompletterar 
Orimas leveransvillkor. Dessa garantivillkor gäller för leveranser som gjorts från och med 
1.4.2018. 

Garantitiden är 50 år. 

Denna garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter. I enlighet med 
garantivillkoren garanterar Orima-Tuote att det inte rostar hål i produkten under garantiperioden 
på grund av tillverknings- eller materialfel. Orima-Tuote garanterar att produkten uppfyller och 
tål de funktionskrav och föreskrifter som utfärdats förutsatt att monteringen, underhålls- och 
kontrollåtgärderna har utförts i enlighet med tillverkarens anvisningar och föreskrifter.

Om ett berättigat skadeståndsanspråk som omfattas av 
denna garanti förs, levererar Orima de nya produkterna till 
köparen fritt ur det befintliga sortimentet inom 60 dagar. 
Kostnadsansvaret enligt garantin överstiger inte det ursprungliga 
faktureringsvärdet för produkten från fabriken. Efter 15 år 
sjunker Orimas kostnadsansvar till hälften av den ursprungliga 
faktureringssumman.

Orima är under inga omständigheter ansvariga för 
inkomstbortfall eller direkta, indirekta eller speciella kostnader 
som orsakas av skador som avses i denna garanti.

De ersatta produkterna omfattas av garantin för den tid som är 
kvar av den ursprungliga garantin. Orima ersätter inte förluster 
i näringsverksamheten eller kostnader till följd av personskador.

Denna garanti kompletterar Orimas leveransvillkor och träder 
i kraft på försäljningsdagen. Dessa garantivillkor gäller 
leveranser som gjorts från och med 1 april 2018.  

En förutsättning för skadeståndsbehandlingen är att produktens 
material kan identifieras och att en kopia av fakturan eller 
något annat köpesdokument kan uppvisas. 

Garantin gäller snörasskydd, takbryggor, skyddsskenor samt 
stegar för användning på väggar och tak. 

Garantin gäller inte för produkter som används i speciellt 
korrosiva eller aggressiva miljöer, såsom i närheten av fabriker 
som hanterar kemikalier eller i ovanligt salthaltiga klimat och 
klimat med hög luftfuktighet eller om produkten utsätts för 
frätande kemikalier eller ångor, rök, aska, kondensvatten, 
cementdamm eller gödsel. Garantin gäller inte korrosion eller 
estetiska förändringar i färgytan till följd av normalt åldrande 
som utvecklas på oskyddade skärningsytor på metallprodukter 
och inte heller system i vilka det används komponenter från 
andra tillverkare.

Dessutom är garantin giltig på följande villkor:  

1. Produkten monteras i enlighet med giltiga 
monteringsanvisningar från Orima-Tuote.

2. Produkten utsätts inte för yttre eller kemiska skador t. ex. 
genom att den repas.

3. Skador på färgbeläggningen som uppstått under 
bearbetning eller montering har omedelbart låtit målas 
om med bättringsfärg.

4. Metallavfall som uppkommit under skärning, borrning 
etc. tas bort omedelbart.

5. Produkten kommer inte i kontakt med metaller ädlare än 
produkten själv såsom koppar eller vätska som rinner 
från kopparrör. 

6. Produkten har tagits i drift senast inom 6 månader från 
faktureringsdagen.

7. Reklamationen har gjorts till Orima-Tuote skriftligen inom 
en månad efter förekomsten av skadan eller under 
loppet en sådan rimlig tid, inom vilken skadan borde ha 
upptäckts

8. Den som gör en reklamation kan visa att monteringen 
av systemet gjorts i enlighet med uppdaterade 
monteringsanvisningar och att de underhålls- och 
kontrollåtgärder som tillverkaren kräver inte har 
försummats.

9. Kontroller och underhållsåtgärder har utförts i enlighet 
med ORIMA underhållsanvisningar samt med gällande 
föreskrifter och förordningar. 

10. Årligt underhåll av taksäkerhetsprodukter som är föremål 
för CE-märkning har utförts och kontrollprotokoll har 
ifyllts. Se www.orima.fi eller de harmoniserade EN-
standarderna EN 516 och EN 12951.

11. En representant från Orima har möjlighet att inspektera 
en reklamerad produkt.


