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SÅDAN VIRKER

DEN 10-ÅRIGE RÅDBESKYTTELSESGARANTI

For flere informationer kan du kontakte os på
info@organowood.com eller +46 8 6740080
OrganoWood AB, Linjalvägen 9, SE-187 66 Täby

ORGANOWOOD® MODIFICERET TRÆVÆRK
MED 10-ÅRS RÅDBESKYTTELSESGARANTI
FOR AT GARANTIEN SKAL VÆRE GÆLDENDE, KRÆVES:
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At de bearbejdede overflader, hvis
afkortning, hultagning og anden
mindre bearbejdning er nødvendig,
behandles med OrganoWood® 01.
Træbeskyttelse: Flamme- og rådbeskyttelse. Garantien fra OrganoWood®
bortfalder, hvis der udføres anden
bearbejdning, f.eks. kløvning eller
anden langsgående bearbejdning,
som høvling eller profilering.
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At træværket er monteret mindst 30
cm over jorden.

At man har fulgt monterings- og
brugsinstruktionerne i henhold
til monteringsanvisningerne fra
OrganoWood® på
www.organowood.com.

At garantibevis fra købsstedet samt kvittering/faktura kan fremvises.
Ved udleveringen skal sælgeren opfordre kunden til at gemme alle købsdokumenter.

Vigtige dokumenter
Garantibevis/kvittering/faktura
Forbrugeren skal modtage kvittering/faktura og endvidere et særskilt garantibevis.
Det nemmeste er, at sælgeren hæfter disse dokumenter sammen ved købet. Ved påberåbelse af garanti skal forbrugeren fremvise kvittering eller faktura sammen med
garantibevis. Af garantibeviset skal det tydeligt fremgå, hvilke varer kunden har købt.

For spørgsmål omkring garantien kan du kontakte
OrganoWood AB på: OrganoWood AB, Linjalvägen 9,
SE-187 66 Täby +46 8 6740080, info@organowood.com

SÅDAN ER GARANTIEN:
HVORNÅR GÆLDER GARANTIEN?

Garantien gælder for træ, som er udsat for vejr og vind eller kondens, men ikke for træ
i kontakt med jorden eller permanent er i vand. Eksempler på anvendelsesområder er
terrasse- eller facadetræ. Rådbeskyttelsesgarantien betyder, at OrganoWood AB garanterer, at OrganoWood® modificeret træværk ikke bliver så angrebet af råd, at den funktion,
produktet er beregnet til, ikke kan bevares, ved 10 års anvendelse i Sverige. Garantien
gælder således ikke for skimmel eller andre svampeangreb, der kan vokse på træværkets overflade og dermed er af en mere æstetisk natur.

HVORDAN LÆNGE GÆLDER GARANTIEN?

OrganoWood AB håndterer for alle forbrugerkøb (defineret i henhold til købeloven) en
10-årig rådbeskyttelsesgaranti på OrganoWood® modificeret træværk.

FOR HVOR STORE BELØB GÆLDER GARANTIEN?
Garantien betyder, at OrganoWood AB erstatter
det angrebne træværk med nyt træværk til en
værdi af maksimalt 15.000 DKK.

For spørgsmål omkring garantien kan du kontakte
OrganoWood AB på: OrganoWood AB, Linjalvägen 9,
SE-187 66 Täby +46 8 6740080, info@organowood.com

