
Isola Isokraft  
Xtreme

Denne garanti er en speciel Isola Produktgaranti udstedt af Isola a/s og er således en udvidelse 
af de rettigheder, køber opnår i henhold til dansk lovgivning.

Vilkår
For garantien gælder omstående betingelser.

Garantien omfatter følgende af Isola a/s produkter: Isola Isokraft Xtreme
Garantien omfatter

Garantien dækker alene i tilfælde af vandgennemtrægning, som skyldes fejl ved produktet, 
og således ikke vandgennemtrægning, som skyldes fejl ved pålægning, fejl i tagbeklædnin-
gen eller fejl i den underliggende konstruktion, jf. omstående betingelser. Garantien dækker 
vederlagsfri omlevering af de fejlbehæftede produkter og montering på taget med
tilsvarende produkter i overenstemmelse med nedenstående betingelser.

Garantien dækker

Garantien gælder leverancer, der er leveret og faktureret efter den 1. oktober 2020.
Garantien gælder i 30 år fra det tidspunkt, hvor leverancen er faktureret af forhandleren, faktura 
med angivelse af ejendommens beliggenhed skal vedlægges.

Garantiperiode

1. Garantien gælder for køber og enhver efterfølgende ejer af den pågældende ejendom.

2. En betingelse for garantiens ikrafttræden er at produkterne er oplagt i henhold til Isola 
  a/s montageanvisninger, som var gældende på udførelsestidspunktet. Garantibevisets  
 indehaver kan ved henvendelse til forhandleren eller til Isola a/s få tilsendt gældende  
 montageanvisninger.

3. Det er endvidere en betingelse, at tagbelægningen er oplagt i henhold til leverandørens  
 montageanvisninger, samt at eventuelle skader i tagbelægningen omgående udbedres.

Garantiens betingelser
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4. Garantien dækker ikke utætheder, som ikke kan henføres til produktets kvalitet, men fx 
skyldes hærværk, fejlagtig brug eller montering, eftermontering af antenner, udluftninger 
ovenlys, solfanger etc. på taget samt skader som følge af fejl i den underliggende konstruk-
tion eller andre uforudsete årsager.

5. Garantien dækker ikke følgeskader, herunder råd og svamp i bygningen og dennes 
tagkonstruktion eller effekter, der befinder sig i bygningen, ligesom driftstab, avancetab 
og andre indirekte tab falder uden for garantien.

6. Garantien kan kun påberåbes ved skriftlig henvendelse til Isola a/s som producent, og 
kan således ikke gøres gældende over for forhandleren. Garantien skal gøres gældende 
inden rimelig tid efter at skaden er konstateret eller burde være konstateret, men inden 
garantiperiodens udløb med kopi af faktura, som angiver ejendommens beliggenhed, og 
som specificerer hvilke af Isola a/s produkter, der er benyttet. De pågældende Isola pro-
dukter er mærket i henhold til vort kvalitetsstyringssystem, således at de entydigt vil kunne 
identificeres på vort laboratorium.

7. Garantien er betinget af, at Isola a/s forestår levering og montering af nye produkter.

8. Garantien gælder alene produkter anvendt i Danmark, eksklusive Grønland og Færøerne.

Adm. direktør

Eidanger, 1. oktober 2020
for Isola as
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