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Benders Sverige AB ansvarar under tio år för frostbeständighet enligt SS EN 1304. Garantin gäl-
ler för tegelpannor levererade av Benders, monterade i Sverige. Ansvarstiden räknas från det att 
tegelpannorna avlämnats från säljaren eller entreprenör. Garantin omfattar kostnadsfri leverans 
av takpannor lossat på mark, till den plats i Sverige där det reklamerade taket finns.

Förutsättning för garantin är att tegelpannorna används i enlighet med förekommande monterings-
anvisning. Av särskild vikt är därvid isolering samt ventilation av undertaket, läktdimension och 
taklutning. Minsta ströläktdimension är 25 mm (22 mm dimensionshyvlat). Lägsta taklutning för 
falsat lertegel är 14º, och ofalsat lertegel 18º.

Skador som ersätts är frostskador av sådan omfattning att de i väsentlig grad försämrar takets funk-
tion. Skadan avhjälps i tiden då den vållar köparen samt säljaren minst besvär om inte skadan är 
av sådan art att takets funktion försämras då den omgående skall åtgärdas. 

Garanti omfattar kostnadsfri leverans av tegelpannor lossat på mark, i den omfattning som pan-
nor kan påvisas ej uppfylla SS EN 1304 och/eller villkor enligt nedan, till den plats i Sverige 
där det reklamerade taket finns.

Reklamation skall ske skriftligen till Benders Sverige AB inom skälig tid och senast en månad efter 
ansvarstidens utgång. Om så inte sker ansvarar inte Benders Sverige AB för felet.

I övrigt hänvisas till allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet, ABM 
07, med tillägg för Benders särskilda försäljnings och leveransvillkor.

Benders Sverige AB

Ove Bender

Tio års ansvar för frostbeständighet på Benders levererade lertegel-
pannor.

Namn: 

Leveransadress: 

Postnummer:    Ort: 

Din adress om annan är leveransadress: 

Postnummer:    Ort: 

Email: Telefon: 

Produkten inköpt genom: 

Faktura Nr, Order Nr eller Följesedel Nr: 

Leverans vecka:   År:

Ovanstående gäller för lertegelpannor, som levererats till:
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